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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi tara�ndan 2013 
yılından hazırlık çalışmalarına başlanan 
‘İnsan Hakları Merkezinin Geliş�rilmesi 
ve Güçlendirilmesi Projesi’ başladı. 
Barolarda İnsan Hakları Merkezi’ni 
ku r m ay ı  a m a ç l aya n  ve  M e rs i n 
Barosu’nun pilot baro olarak seçildiği 
proje kapsamında, ön analiz, inceleme 
ve bilgilenme toplan�sı yapıldı.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet 

Birimi’nde gerçekleşen toplan�, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği 
Yöne�m Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları 
Merkezi Koordinatörü Av. Eyyüp Sabri 
Çepik, TBB İnsan Hakları Merkezi 
Başkanı Av. İzzet Varan ile Mersin 
Barosu’na kayıtlı Av. Ezgi Özkan, Av. 
Hasan Keleşoğlu, Av. Elçin Özkan, Av. 
Zişan Ergelen, Av. Bilgehan Yaşa, Av. 
Ba�al Gazi İnci’nin ka�lımıyla yapıldı.

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: “HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Mersin’in içerden ve dışardan çok göç 
alan, farklı din, dil, ırk ve mezheplerin 
bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu, 
bu nedenle  bu projede Mers in 
Barosu’nun pilot baro olmasının çok 
önemli olduğunu ifade eden Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, “İnsan Hakları Merkezi 
Birimi’nin fiziksel mekânını Mersin 
Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde ya 

da Mersin Barosu Sosyal Tesisleri’nde 
kurmayı  p lanl ıyoruz.  İçer is inde 
sekreter ve ücret dâhilinde nöbet 
sistemiyle çalışacak avukatlarımıza da 
ge re k l i  e ğ i � m l e r i n  ve r i l m e s i n i 
p lan l ıyoruz .  Pro jeye  i ş levse l l ik 
kazandırmak için Mersin Barosu olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız. Proje 
k a p s a m ı n d a  A d a l e t  B a k a n l ı ğ ı 
tara�ndan araç desteği de verilirse, 
giydirilmiş bir araçla vatandaşlarımıza 

en güzel şekilde hizmet vereceğiz” 
dedi.

AV. EYYÜP SABRİ ÇEPİK: “MERSİN 
BAROSU’NUN PİLOT BARO OLMASINI 

ÖNEMSİYORUZ”
Mersin Barosu, İstanbul Barosu, Ankara 
Barosu, İzmir Barosu, Trabzon Barosu, 
Diyarbakır Barosu ve Van Barosu’nun 
pilot baro olarak seçildiği projenin 
amacı hakkında bilgiler veren TBB 
Yöne�m Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları 
Merkezi Koordinatörü Av. Eyyüp Sabri 
Çepik, “Mersin Barosu avukatlarının 
insan haklarına duyarlı olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Kozmopolit bir kent 
olan Mersin, renkli gül bahçesi gibi. Bu 
nedenle Mersin’de insan haklarına 
duyarlı kesim daha çok yarası kanayan 
insanlardan oluşuyor. Bu nedenle bu 
projede Mersin Barosu’nun pilot bölge 
olmasını önemsiyoruz.  İnsan Hakları 
M e r k e z i n i n  G e l i ş � r i l m e s i  v e 
Güçlendirilmesi Projesi’nin amacı; 
barolar insan hakları konusunda 

duyarlılığı geliş�rirken, bu merkezlerin 
birbirleriyle ile�şim ağı kurarak, insan 
h a k l a r ı n d a k i  i h l a l l e r i n  d o ğ r u 
r a p o r l a m a s ı n ı  y a p a b i l m e s i n i , 
arşivlemesini  ve veri  bankasına 
aktarmalarını sağlamak, insan hakları 
ihlallerine hukuki anlamda doğru teşhis 
koyabilmek ve böylece Türkiye’de 
Avrupa insan hakları standartlarının 
etkili bir şekilde uygulanmasına destek 
vermek�r” diye konuştu.
Projenin 4 y ı l l ık  çal ışma süresi 
olduğunu belirten Av. Eyyüp Sabri 
Çepik, bu projenin bu güne kadar 
hayata geçirilen finansal rakamı en 
yüksek olan proje olduğunu belirterek, 
“Her pilot barodan görevlendirilecek 
olan 100’ün üzerinde avukat, hem 
Avrupa’nın çeşit l i  ü lkeler indeki 
barolarda, hem de AİHM’ nin Merkezi 
Strasbourg ’da üç aylık periyodik 
eği�mlere tabi tutulacak�r. Projenin ön 
ş a r � n d a  i s e  ya b a n c ı  d i l  b i l m e 
zorunluluğu var” dedi.

AV. İZZET VARAN: “TBB İLE BAROLAR 
ARASINDA İLETİŞİM AĞI KURACAĞIZ”
Merkezin fiziki yapısı ve alt yapısının 
nasıl olması gerek�ği konusunda 
bilgiler veren TBB İnsan Hakları Merkezi 
Başkanı Av. İzzet Varan ise “Yedi pilot 
ilde model İnsan Hakları Merkezleri 
kurulması yolu ile baroların İnsan 
Hakları Merkezleri’nin kapasitesinin 
güçlendirilmesi; Hukuk Profesyonelleri 
için İnsan Hakları Eği�mi (HELP) ile 
işbirliği içerisinde avukatların günlük 
çalışma ortamlarında Avrupa insan 
hakları standartlarını uygulamaya 
y ö n e l i k  b i l g i  v e  b e c e r i l e r i n i n 
ar�rılması; Düzenli toplan�lar, web 
tabanlı ortak ile�şim ağı ve dışa erişim 
kampanyası sayesinde; İnsan Hakları 
Merkezleri, Barolar, Türkiye Barolar 
Birliği ve diğer paydaşlar arasındaki 
i şb ir l iğ in in  güçlendir i lmesi  as ı l 
hedefimizdir” ifadesini kullandı.

MERSİN BAROSU’NA, İNSAN
HAKLARI MERKEZİ KURULACAK

31.08.2018
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Türkiye’de adalete erişim için adli 
yardım uygulamalarının geliş�ril-
mesine destek Projesi   (SILA) 
kapsamında,  ‘Adl i  Yardım iç in 
P e r f o r m a n s  D e ğ e r l e n d i r m e 
Sisteminin Geliş�rilmesi Gaziantep 
Bölge Toplan�sı’nın 3. bileşeni 
yapıldı. Mersin Barosu Başkanımız Av. 
B i lg in  Yeş i lboğaz,  adl i  yardım 
hizmetlerinin bir sosyal devlet ilkesi 
olduğunu ifade ederek, projenin 
gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.
Türkiye Barolar Birl iği ’nin ana 
faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
ka�l ımları ,  Bir leşmiş Mil let ler 
Kalk ınma Teşki la�’nın (UNDP) 
uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma 
Ajansı’nın (SİDA) finansman desteği 
ile yürütülmekte olan ve 1 Eylül 2015 
tarihinde faaliyete geçen projenin 
üçüncü bileşim toplan�sı Gaziantep 
Barosu’nun ev sahipliğinde, baro 

b a ş ka n l a r ı  ve  te m s i l c i l e r i n i n 
ka�lımıyla gerçekleş�. Toplan�ya 
Mersin Barosu’nu temsilen, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
Av. Ayşegül Acar, Adana Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, Hatay Baro Başkanı Av. 
Ekrem Dönmez ile Gaziantep, Kilis, 
Adıyaman, Osmaniye, Kahraman-
maraş ve Şanlıurfa Barolarından 
avukatlar ile Adalet Bakanlığı ve 
Türkiye Barolar Birliği yetkilileri 
ka�ldı.
SILA Projesi Uzmanları Musa Toprak 
ve Prof. Dr. Gülriz Uygur yapmış 
olduğu sunumlarla ka�lımcıları 
bilgilendirdi. Adli yardımda yer alacak 
avukat lara  i l i şk in  performans 
kriterlerinin ve bu konudaki ilk 
taslağının tar�şılması amacıyla 
düzenlenen toplan�nın gündem 
maddeleri kapsamında; adli yardım 
hizmetlerinin izleme ve değerlendiril-
mesine ilişkin karşılaş�rmalı analiz 

raporunun sunumu ve değerlendiril-
mesi, Türkiye’de  AB ve BM  standart-
larına uygun adli yardım sistemi için 
Performans Değerlendirme kriter-
lerinin sunumu ve değerlendirilmesi 
ele alındı, e�k ilkeler üzerine grup 
çalışması ve sonuçları değerlendirildi. 
Adli yardımın, bir insan hakkı olan 
adalete erişim için çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Aile 
içi şiddet, kadın cinayetleri, çocuk 
i s � s m a r ı  d â h i l  o l m a k  ü ze r e , 
sığınmacıların yaşamış olduğu hukuki 
s o r u n l a r  g i b i  b i r ç o k  a l a n d a 
uygulanması gereken adli yardım, bir 
sosyal devlet ilkesidir. Adli yardım ve 
beraberinde adalete erişim, bir 
ülkenin çağdaş hukuk sistemi ile 
doğru oran�lıdır. Bu nedenle bu 
projeyi önemsiyoruz. Mersin Barosu 
olarak, projenin gelişmesi için 
çalışacağız” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ADLİ YARDIM
SOSYAL DEVLET İLKESİDİR”

	02.10.2018
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Mersin Barosu’nda 13-14 Ekim 2018 
tarihlerinde yapılan Seçimli Olağan 
Genel Kurul’da 756 oy alarak yeniden 
Baro Başkanlığı’na seçilen Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, mazbatasını alarak 2018-
2020 dönemi için göreve başladı. 
Konuşmasında seçimin kaybedeni 
olmadığını belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kazanan Mersin 
Barosu olmuştur. Koltuk sevdası için 
değil, mücadele etmek için göreve 
talip oldum. Gi�kçe yok olan hukuk 
sistemimizde, gömülmüş adalet 
s i s t e m i m i z i ,  h a k l a r ı m ı z ı 
�rnaklarımızla kazıyarak bir gün, gün 
yüzüne çıkarmak için mücadele 
edeceğiz. Tüm hakların savunucusu ve 
bekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Eski baro başkanları ve çok sayıda 
avuka�n ka�lımıyla Mersin Baro 
Odası’nda gerçekleşen Mazbata 
Töreni’nde Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, baro yöne�m kurulu 
üyeleri, disiplin kurulu ve denetleme 
kurulu üyeleri ile TBB delegeleriyle 
birlikte mazbatasını, Divan Başkanı Av. 
Halit Akın’dan teslim aldı.

“MERSİN BAROSU HER DAİM 
YANIMIZDA İZLENİMİ YARATTIK”

Mersin Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeş i lboğaz ,  756 oy  a l ıp  güven 

tazeleyerek, yeniden başkanlığa 
seçilmiş olmasının ve yeni seçilen 
kurul üyeleriyle birlikte göreve 
başlamış olmasının mutluluğunu ve 
onurunu yaşadıklarını ifade ederek, 
“Yaklaşık 4 aylık görev süremde; yeni 
dönemde Mersin Barosu’nun çıtasını 
daha da yükseltmek amacıyla hayata 
geçireceğimiz projelerimizin ön 
hazırlık çalışmalarını gerçekleş�rmek 
için önemli adımlar a�k. Her daim 
mazlumun, haksızlığa uğrayanın 
yanında olup, toplumsal sorunlarda 
duyarlılık gösterip vermiş olduğumuz 
tepkiler ne�cesinde,  toplumun ve 
meslektaşlarımızın gözünde, ‘Mersin 
Barosu her daim yanımızda’ izlenimi 
yaratmış olmamız, bizim için son 
derece önemliydi. 
Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazanan 
Mers in  Barosu  o lmuştur.  Yen i 
dönemde ben ve yeni seçilen kurul 
üyelerimizle birlikte, sizlere daha önce 
açıklamış olduğum  projelerimizi, 
sizlerin de öneri ve beklen�leri 
doğrultusunda, sizlerden alacağımız 
güç ve destekle bir bir gerçekleş�-
receğiz. Mesleki sorunlarımızın, ülke 
ve kent sorunlarının çözümü için 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Kısacası kaldığımız yerden hep birlikte, 
hızla ilerlemeye devam edeceğiz” 

ifadesini kullandı

“KOLTUK SEVDASI İÇİN DEĞİL, 
MÜCADELE ETMEK İÇİN GÖREVE 

TALİP OLDUM”
Konuşmasında OHAL ve KHK’larla 
b i r l i k t e  ü l k e m i z d e k i  h u k u k 
sistemimizin yerle bir olduğu süreçte, 
gerek yargıdaki sorunların, gerekse 
meslektaşlarının adliyede yaşamış 
oldukları sorunların kat kat ar�ğının 
al�nı çizen Yeşilboğaz, “Bu zor süreçte 
görevim de ne kadar zor olduğunun 
bilincindeyim. Hukukun üstünlüğü ve 
adale�n tesisi için ak�f bir çalışma 
o r taya  koy m a m ı z  ge re k� ğ i n i n 
farkındayım. Koltuk sevdası için değil; 
hak, hukuk, adalet, özgürlük ve daha 
güçlü meslek örgütü yaratma sevdası 
uğruna mücadele etmek için bu kutsal 
göreve ta l ip  oldum. Bu koltuk 
şahsımın değil, hepimizin koltuğu. 
Gi�kçe yok olan hukuk sistemimizde, 
gömülmüş  ada let  s i stemimiz i , 
haklarımızı �rnaklarımızla kazıyarak 
bir gün, gün yüzüne çıkarmak için 
mücadele edeceğiz. Çünkü adalet 
yoksa, çöküş vardır. Adalet yoksa barış 
yoktur, terör vardır. Adale�n bi�ği 
yerde devle�n varlığından da söz 
edemeyiz” şeklinde konuştu.

(Devamı arka sayfada)

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

MAZBATASINI ALDI
17.10.2018
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“MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI 

SAVUNMAK ŞİARIMIZ OLACAK”
Sayıs ı  her  geçen gün artarak 

büyüyen Mersin Barosu ailesinin 

temsili olarak, hukukun üstünlüğüne 

inanarak, yargı bağımsızlığını sonuna 

kadar  savunmaya,  bu uğurda 

mücadele etmeye devam edecek-

lerine vurgu yapan Yeşilboğaz, 

“Bağımsız savunmanın hakkını ve 

hukukunu sonuna kadar savunan bir 

baro olarak dimdik durmaya devam 

edeceğiz. Türkiye’nin neresinde 

olursa olsun, hakları gasp edilen her 

meslektaşımız için meydanlara çıkıp 

m ü c a d e l e  e t m e ye ,  h a k l a r ı n ı 

aramaya devam edeceğiz. Tüm 

m e s l e kta ş l a r ı m ı z ı n  h a k l a r ı n ı 

s av u n m a k  b e n i m  ve  b i r l i k te 

çalışacağım yol arkadaşlarımın şiarı 

olacak�r. Çünkü barolar bir hukuk 

örgütüdür. Sizlere, baromuzda hiç 

olmadığı kadar birlik ve beraberliği 

sağlayacağımıza, meslektaşlarımız 

arasında hiçbir ayrım yapmadan 

dayanışmayı ön planda tutacağımıza 

söz veriyorum. Üretken, yenilikçi, 

şeffaf, ben değil biz diyerek hareket 

eden bir yöne�m şekli benim-

seyerek, Mersin Barosu’nu her 

geçen gün daha da yükselecek�r. 

“HAKLARIN SAVUNUCUSU VE 

BEKÇİSİ OLMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ”
Düşüncelerini hiçbir pla�ormda 

açıklamaktan çekinmeyeceğini 

belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, “Tüm meslektaşları-

mızın, vatandaşlarımızın, ken�mizin, 

doğamızın ve sesi olmayan hayvan-

ların;  hukuki haklarının savunucusu 

ve bekçisi olmaya devam edeceğiz.   

Mesleğimize,  meslektaşımıza, 

baromuza hizmet etmek iç in, 

hukukun üstünlüğü ilkesini egemen 

kılmak için mücadelemiz devam 

edecek. Ülkemizi aydınlık yarınlara 

taşımak için Türkiye Cumhuriye�’nin 

k u r u c u  d e ğ e r l e r i n d e n  ö d ü n 

vermeden, insan hak ve özgürlükleri, 

hukukun üstünlüğü, adil yargılanma 

hakkı, bağımsız ve tarafsız yargı, 

bağımsız savunma, hukuk devle� ve 

demokrasi için mücadele devam 

edeceğiz. Bu uğurda görevimizi 

sizlerin de desteğiyle ortak akılla 

sonuna kadar yürüteceğiz. Zaman 

birlikte mücadele etme zamanıdır. 

Tüm yöne�m, dene�m ve üst kurula 

seçilen arkadaşlarımız ile birlikte 

alacağımız mazbata Mersin’imize, 

baromuza, meslektaşlarımıza ve 

hukuk camiamıza hayırlı olmasını 

dilerim. Bize bu onuru yaşatan tüm 

meslektaşlarımıza saygılarımı ve 

şükranlarımı sunuyorum. Bugüne 

kadar baromuza hizmet eden tüm 

baro başkanlarımıza ve yöne�m 

kurulu üyelerine emekleri için 

teşekkür ediyor, seçim sonucunun 

baromuz için hayırlı ve uğurlu olsun 

diyorum. Baro kuruluna seçilen tüm 

meslektaşlarıma da şimdiden başarı-

lar diliyorum” dedi. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 

sözlerine Türk Edebiya�mızın usta 

Şairi Şükrü Erbaş’ın ‘Size Barış 

Deniliyor’ isimli şiirinin dizleri ile son 

verdi:
“Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün 

ustaları… 
Ey bir halkı dizlerinin üstünde 

görmekten gönenen sahte eşitlik! 
Ey korkuyu sevgi sanan aşağılık 

duygusu. 
S i ya h  ve  b eya z  d ı ş ı n d a  re n k 

tanımayan alacakaranlık. 
İki yanında iki süngüyle şımarık 

cesaret. Konuşmak yerine bağıran 

özgürlük.
Ey gülerken ısıran iyilik, aşağılayan 

özveri, cezasız suç. 
Ey dağları düzlükle ölçmeye kalkan 

sığlık, çokluğuna güvenen yanlışlık. 
Bir suçu, daha büyük bir suçla 

hafifleten tükeniş, kendinden korkan 

ö�e.
Size, BARIŞ deniliyor. 
Ar�k ölülerimizin ışıksız gözlerinden 

değil, güneşle yunmuş pencereler-

den bakmak is�yoruz dünyaya. 
Hiçbir sevgi tutsaklıkta yeşermez. 

Eşitlik özgür ilişki ister. 
Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün 

ustaları…
Eşitlik zayıflık değil bilgelik�r. 
İyi olmaktan bu kadar korkmayın. 
Bir kez olsun sevgiyle bakmayı 

deneyin dünyaya. 
Hiçbir halk sonsuza dek efendi, hiçbir 

halk tutsak olarak yaşayamaz. 
BARIŞ hepimizi onurlu ve özgür 

yapacak tek olanak�r. Çıkarın ku-

laklarınızdan körlüğün �kaçlarını…”
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13-14 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan 
Mersin Barosu Seçimli Olağan Genel 
Kurul toplan�sı sonucunda seçimle 
oluşan yöne�m kurulu, Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz başkanlığın-
daki ilk toplan�sında görev bölümü 
yaparak çalışmalarına başladı. 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, mazbatasını alıp göreve 
başlamasının ardından yapmış olduğu 
ilk yöne�m kurulu toplan�sında görev 
bölümü yapılarak; Mersin Barosu 
Başkan Yardımcılığı’na Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterliğe Av. 
Adnan Günbay, Saymanlığa ise Av. 
Kazım Yüksel ge�rildi.
Yöne�m kurulunda Av. Cihan Öktem, 
Av. Aslı Trak, Av. Bilgehan Yaşa, Av. 

Fahre�n Gürsoy, Av. Burak Can Erden, 
Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem üye olarak görev 
yapacaklar.
Disiplin kurulunda başkanlığa Av. 
Hikmet Nilay Göksu seçildi. Disiplin 
Kurulunda Av. Rafet Özer, Av. Özgür 
Aydın, Av. Nüvit Beydağ, Av. Sadık 
Zaimoğlu üye olarak görev yapacaklar.

“SORUMLULUĞUMUZ ÇOK, 
YÜKÜMÜZ AĞIR”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşi lboğaz açıklamasında, “Yeni 
dönemde baromuz, meslektaşlarımız 
ve ken�miz için başarılı çalışmaları 
hayata geçirmek için el birliği ile 
çalışacağız. Mesleğimizi icra ederken 

bizleri zora sokan mesleki sorunlarımızı 
aşmak için çalışacağız. Baromuz bünye-
sindeki merkez ve komisyonlarımızla, 
sivil toplum örgütleriyle ve kurumla da 
işbirliği yaparak, ken�mize, kadınları-
mıza, çocuklarımıza yönelik faydalı 
projelerde yer alacağız. Sorumluluğu-
muz çok, yükümüz ağır. Hizme�n en 
iyisini yapmak için çalışacağız. 
Yöne�m kurulu olarak kararlarımızın 
adil,  şeffaf, tarafsız olacağından 
kimsenin şüphesi olmasın. Bizim karar 
alırken tek dayanağımız, hukukçu 
vicdanımız, kanunlarımız ve bizlere 
güvenen tüm Mersin Barosu ailesi 
olacak�r. Yeni dönemde birliğimizin ve 
beraber l iğ imiz in  daim olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.

MERSİN BAROSU YÖNETİM KURULU 
GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI

17.10.2018



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi tara�ndan 
hayata geçiri len ‘Baroların ve 
Avukatların Avrupa İnsan Hakları 
Standartları Konusunda Kapasite-
sinin Güçlendirilmesi’ Projesi kapsa-
mında, pilot baro seçilen Mersin 
Barosu’nda 22-23 Ekim 2018 tarihle-
rinde, İnsan Hakları Merkezi ve ilgili 
merkez ve komisyonların kurumsal 
kapasitesi, eği�m kapasite-si ve 
ih�yaç analizi belirleme toplan�sı 
yapıldı. Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, 
“İnsan hakları ihlalinde hukukçu 
bakış kaybedildi, insan haklarına 
bakış siyasi görüşe indirgeniyor. 
İnsan hakları ile uğraşan kesimler baş 
belası olarak görülüyor. İnsan hakla-
rını savunma konusunda güçler 
savaşı yaşanıyor. Bilgiliyiz ama güçlü 
değiliz. Bu siyasi coğrafyada donki-
şotluk yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“İNSAN HAKLARINI SAVUNMADA 
GÜÇLER SAVAŞI YAŞANIYOR”

Barolarda İnsan Hakları Merkezi’ni 
kurmayı amaçlayan proje kapsamın-
da gerçekleşen ih�yaç belirleme 
toplan�sı, Mersin Barosu Gökdelen 
Hizmet Birimi’nde gerçekleş�. 
Toplan�ya Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yrd. Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreter 
Av. Adnan Günbay, Sayman Av. Kazım 
Yüksel, baro yöne�m kurulu üyeleri  
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av.Ece 
Kovan Demirtaş, Av. Burak Can 
Erden, TBB Yöne�m Kurulu Üyesi ve 
İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü 
Av. Eyyüp Sabri Çepik, TBB İnsan 

Hakları Merkezi Başkanı Av. İzzet 
Varan, Avrupa Konseyi Uzmanları Av. 
Musa Toprak, Av. Ali Ersoy Kontacı, 
Zeynep Ertürk Üner, Ry�s Jokubaus-
kas ve İvana Ruagna, AB Proje 
Koordinatörü Evrim Menteşoğlu,  
Mersin Barosu üyesi Av. Ferhat Fazıl 
Çe�n, Av. Mazlum Sayat, Hasan 
Keleşoğlu, Av. Derya Demir, Av. Elçin 
Özkan Yiğit, Av. Sinem Şimşek,  Av. 
Arma Umran Yiğit, Av. Ayşegül Acar, 
Av. Ezgi Özkan ka�ldı. Yapılan birebir 
görüşmeler ve grup çalışmaları ile 
insan hakları alanında faaliyet 
gösteren komisyon ve merkezlerin 
kurumsal kapasitesi, eği�m kapasi-
tesi ve bu konulardaki ih�yaçları 
hakkında Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’dan ve avukatlar-
dan bilgiler alındı.

“BU PROJENİN TOPLUMA VE 
BAROLARA GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

OLMALI” 
 İnsan Hakları Merkezi projesini 
önemsediklerini ifade eden Mersin 
Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Başlatmış olduğunuz bu projenin 
bir sonucu ve geri dönüşümü olmalı. 
Eğer  topluma ve baroya ger i 
dönüşümü olmazsa, bu bizlerde 
şevkin kırılması olarak karşımıza 
çıkıyor. Mersin Barosu olarak bu 
projenin samimi ve  çözüm odaklı, 
sonuca endeksli olması bizler için çok 
önemli. Mersin Barosu’nun pilot 
baro seçilmesi bizim için olumlu, 
ileriye dönük ve umut verici bir 
projedir. Biz bu projeye sahip çıkmak 
is�yoruz. Çünkü Mersin kozmopolit 
bir kent. Dezavantajlı grupların bir 

arada yaşamak zorunda olduğu ve 
b irb ir ler in in  hassas iyet ler ine 
özellikle saygı göstermesi gereken bir 
kent. Bu ken�e kırılganlıklar fazla 
olabilir. Bu kırılganlıkları bir arada 
tutabilecek ve bunların arasındaki 
sorunları tek çözebilecek kurum 
olarak herkes Mersin Barosu’nu 
görüyor. Mersin Barosu, bütün sivil 
toplum örgütlerinin üzerinde ve 
herkesi birleş�recek güç olarak lanse 
e d i l e n  ve  m e d et  u m u l a n  b i r 
kurumdur. Bunun bilincinde olarak, 
2 0 1 2  y ı l ı n d a  yö n e� m  ku r u l u 
üyeliğine geldiğimde hak ihlallerinde 
en fazla mağdur olan Kadın Hakları, 
Çocuk Hakları ve Avukat Hakları 
Komisyonlarını merkeze çevirdik. 
Mersin Barosu olarak çalışmalarımız 
hem içe dönük, hem de dışa dönük 
olmak zorunda. Sadece meslektaş-
larının meslek sorunlarıyla ilgilenen, 
dar ve sığ düşünce yapısında bir Baro 
hayal etmedik. Adalet, Hukuk, 
Meslek ve meslektaş sorunlarına 
yönelik mücadelemizin dışında en 
ö n e m l i  yö n ü m ü z  d ı ş a  d ö n ü k 
yönümüzdür. Topluma, dezavantajlı 
g r u p l a r a  y ö n e l i k  y ö n ü m ü z ü 
ö n e m s i y o r u z .  İ n s a n ı  t e m e l e 
koymadığınız zaman uygulamaya 
çalış�ğınız hukukun da bir anlamı 
olmayacak. İnsan Hakları Merkezi-
miz, Kadın Hakları Merkezimiz, 
Çocuk Hakları Merkezimiz, Hayvan 
Hakları Merkezimiz, Çevre Hukuku 
Komisyonumuz başta olmak üzere, 
merkez ve komisyonlarımızla dışa 
d ö n ü k  y ü z ü m ü z ü  d a h a  d a 
geliş�receğiz” “ şeklinde konuştu.

(Devamı arka sayfada) 

MERSİN BAROSU’NDA
İNSAN HAKLARI MERKEZİ İHTİYAÇ

ANALİZ TOPLANTISI YAPILDI

22.10.2018
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Baroların bu konudaki dezavantajını 
dile ge�ren Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz;  “Seçilen başkanla 
beraber projeler yürüyor, daha sonra 
yeni seçilen başkan ve yöne�m eğer o 
ilkeleri benimsemiyorsa sizin yarat-
�ğınız o projeler hemen ra�an 
kaldırılabiliyor. Eğer biz bunu Mersin 
Barosu’nda kurumsal hale ge�rebi-
lirsek, bundan sonra gelecek olan 
başkan ve yöne�mlerin bu ilkelere 
riayet etmesini sağlayabilirsek, en 
büyük kazancımız bu olacak�r” dedi.

“İNSAN HAKLARINA BAKIŞ SİYASİ 
GÖRÜŞE İNDİRGENİYOR”

İnsan haklarına bakışın siyasi görüşe 
indirgendiğinin al�nı çizen Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İnsan 
hakları ihlalini anla�ğınız zaman, 
hükümet karşı� olarak lanse ediliyor-
sunuz. Siyasi görüş olarak hükümetle 
aynı paraleldeyseniz, olayı insan hakkı 
ihlali olarak görmüyorsunuz. Biz bu 
çıkmazdayız. İnsan hakkı ihlalinde 
hukukçu bakış açısı kaybedildi, siyasi 
bakış  aç ıs ıy la  bakı l ıyor.  İnsan 
haklarıyla ilgili merkezlerimiz,  Mersin 
özelinde yaşanan insan hakları 
ihlalinde girişken ve bu ihlallere 
müdahil olmak zorundadır. Avukatlık 
Kanunu’nun ve Anayasa’nın bize 
vermiş olduğu yetkileri barolar 
kullanarak topluma dönük yüzünü 
göstermek zorundadır. Hak ihlalleri ile 
nasıl mücadele edileceği konusunda 
pra�ğin geliş�rilmesi gerekiyor. 
Burada dezavantajlı gruplarla Mersin 
Barosu’nun ve avukatların nasıl 
entegre olacağı hususları öncelikle 
gündeme alınmalı. Bizim İnsan 
Hakları Merkezi’nden beklen�miz; 
‘Mersin Barosu her yerde, her 
dezavantajlı grubun yanındadır ’ 
diyebilmemiz gerekiyor. Burada hak 

ihlali yaratanlarla da ça�şmayı göze 
almak gerekiyor. Hak ihlali olduğu 
yerde, karşınızda devlet vardır. 
Genelde hak ihlalini devletler yapar, 
ya da o erki kullanan kişiler yapar. Siz 
onlara karşı durduğunuz anda, bir 
anda devlete, hükümete karşı durmuş 
gibi oluyorsunuz. Sizin müdahalenizi, 
İnsan hakkı ihlalini önleme amaçlı 
olarak değil, hükümet kendilerine 
yapılmış gibi görüyor. Ülkemizin içte 
ve dışta bulunduğu siyasi konjonktürü 
herkes biliyor. Bunu pra�kte yaşayıp 
göreceğiz” ifadesini kullandı.

“SİYASİ COĞRAFYADA 
DONKİŞOTLUK YAPACAĞIZ”

Rejim değişikliği ile hüküme�n çok 
güçlü bir yapıya dönüştüğünü be-
lirten Baro Bşk. Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“İnsan hakları alanındaki faaliyetler 
nedeni ile Avukatları, bizim merkezle-
rimiz de dâhil olmak üzere, insan 
hakları ile uğraşan kesimleri baş 
belası olarak görüyorlar. İnsan Hakları 
Merkezlerimiz ile bu siyasi coğrafyada 
donkişotluk yapmaya çalışıyoruz. 
Bizim yapabileceğimiz; İnsan hakları 
ihlallerinin niteliğini belirlemek, hak 
ih la l ler in in  ön leyebi leceğ imiz 
kadarını önleyebilmek ve deşifre 
edebilmek, topluma yayabilmek, 
farkındalık yaratabilmek. Bir çok 
kesim toplumda yaşanan çok farklı 
olayları hiçbir şekilde insan hakkı 
ihlali olarak görmüyorlar. Anla�cı, 
öğre�ci ve önleme yönümüzün 
olması gerekiyor. Önlemeyi ancak 
deşifre ederek yapabiliriz. Yargı 
sistemimiz bir çıkmaz içerisinde. 
İnsan hakkı ihlalini yargıya götürdü-
ğünüz zaman, oradan olumlu sonuç 
alamayacağınıza inanıyorsunuz. Bu 
şevk kırıklığı yara�yor. Siyasi irade 
olumlu bir adım atmadığı sürece siz 

kamu görevlileriyle tar�şmaya çalışı-
yorsunuz. İnsan haklarını savunma 
konusunda güçler savaşı yaşanıyor.  
Onlar ın  h içbir in in  insan ih la l i 
hakkında bilgisi yok. Biz bilgiliyiz ama 
güçlü değiliz. Sorunumuz bu. Bu 
yapıyı meslektaşlarımızla çok kuvvetli 
hale ge�rmemiz gerekiyor, tabi bu 
s ü r e ç  i ç e r i s i n d e  d o n k i ş o t l u k 
yapacağız” şeklinde konuştu.
Adli yardımdan herkese avukatlık 
hizme� verilemediğini de sözlerine 
ekleyen Mersin Barosu Başkanı Av. 
B i l g i n  Ye ş i l b o ğa z ,  “ B i r  k ı s ı m 
meslektaşlarımız siyasi davalarda, bir 
kısmı çocuk haklarında, bir kısmı da 
şiddet mağduru kadınlarımızın 
davalarında, bir kısmı çevre davaların-
da gönüllü avukatlık yapıyor. Baromuz 
avukatları bu tür hak ihlallerinde 
gönüllü hizmet vermektedir. Canla 
başla çalışmaktadır” dedi.
TBB İnsan Hakları Merkezi Koordina-
törü Av. Eyyüp Sabri Çepi ise konuş-
masında, “Bazı barolarda İnsan 
Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk 
Hakları Merkezi, komisyon olarak 
faaliyet göstermektedir. Merkezin 
anlamı ve işlevi komisyona göre çok 
daha geniş�r. Örneğin Van Barosu’n-
da İnsan Hakları Komisyonu, Mersin 
Barosu’nda da İnsan Hakları Merkezi 
olarak faaliyet gösteriyorsa, proto�f 
bir insan hakları oluşturma sıkın�sı 
yaşayacağız. Baroların merkez olarak 
mı, yoksa komisyon mu olarak mı 
faaliyet gösterecekleri konusunda 
ortak karar vermelerini bekliyoruz” 
dedi.
Toplan�nın 2. gününde ise; Mersin 
İHD, Mersin Tabip Odası, TMMOB İl 
Temsilciliği, LGBT Dernekleri, kadın 
dernekleri, Roman Derneği, ve 
Mersin Kent Konseyi’nde görevli 
avukatlarla görüşüldü.
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin Barosu’na kayıtlı bir 
avuka�mızın, avukat kimlik kar�yla 
birlikte para çekmek için gi�ği bir 
bankada,  banka personeli tara�ndan 
‘banka işlemlerinde avukatlık kimliği 
geçersiz’ diyerek banka işlemini 
gerçekleş�rmeyip,  avuka�mızın 
mağdur edilmesini yap�ğı açıklama ile 
eleş�rdi. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Avukatlık Kanunu’nda, 
avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel 
kuruluşlar tara�ndan resmi kimlik 
hükmünde olduğu yönünde, emredici 
düzenleme ge�rilmiş�r. Avukatlık 
kimliğimiz resmi kimlik�r. Bu nedenle, 
Türkiye’deki  tüm resmi ve özel 
kuruluşlarda görevli olan yöne�cilerin 
bu konudaki hassasiye�mize karşı 
duyarlı olmalarını, tüm personellerin 
bilgilendirilmelerini talep ediyorum” 
dedi.

“AVUKATLARIMIZ MAĞDUR 
EDİLMEMELİ”

Mersin Barosu’na kayıtlı bir avuka�-
mızın, para çekmek üzere gi�ği bir 
bankada, banka personelinin ‘avukat 
kimlik kar� geçersizdir, sadece T.C. 
kimliğiniz ile banka işlemleri yapabilir-
siniz’ diyerek avuka�mızın mağdur 
edilmesinin manidar olduğunu ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Avukatlık kimliği, 1136 
Sayılı Avukatlık Kanunu 9. maddesi ile 
1 3 .  m a d d e s i n e  d a y a n ı l a r a k 
hazırlanmış�r. Avukatlık Kanunu’nun 
9.maddesi ile Avukatlık Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasına dair 5043 sayılı 
Kanun’un 1. Maddesi gerekçesine 
bakıldığında da, avukat kimliklerinin 
tüm resmi ve özel kuruluşlar tara�ndan 
resmi kimlik olarak kabul edileceği 
hususuna açıklık ge�rmek olduğu 
anlaşılmaktadır. Yani avukat kimlikle-
rinin tüm resmi ve özel kuruluşlar 
tara�ndan,  resmi kimlik olarak kabul 
edileceği yönünde emredici düzenleme 

ge�rilmiş�r. Avukat kimlikleri, tüm 
resmi ve özel kuruluşlar tara�ndan 
k a b u l  e d i l e c e k  r e s m i  k i m l i k 
hükmündedir.
Kamu kurum niteliğindeki meslek 
kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği 
tara�ndan üyelerine verilen avukat 
kimliğinin resmi niteliğe sahip olduğu 
ve meslek mensubunu tanıtması 
açısından yurt çapında geçerli olduğu, 
Avukatlık Kanunu’nda belir�lmiş�r” 
ifadesini kullandı.
Bankadan tara�mıza gelen yazılı 
açıklamada şu ifadelere yer verilmiş�r: 
“Bankamıza para çekmek için gelen 
Mersin Barosu’na kayıtl ı  avukat 
müşterimize, bankada yeni işe başlayan 
personel arkadaşımız sehven avukat 
kimliği ile para ödenmeyeceği hu-

susunu bildirerek, ödeme yapmamış�r. 
Gerekli araş�rmalar yapılarak, avukat 
kimlik kar�yla ödeme yapılacağı 
hususu tüm personelimize bildirilmiş 
olup, hiçbir avuka�n mağdur edil-
meyeceği hususunu bilgilerinize 
sunarız.” 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
a ç ı k l a m a s ı n d a ,  “ B u  n e d e n l e , 
Türkiye’deki  tüm resmi ve özel 
kuruluşlarda görevli olan yöne�cilerin 
bu konudaki hassasiye�mize karşı 
duyarlı olmalarını talep ederek; tüm 
çalışanların avukatlık kimliğimizin 
hukuken resmi kimlik yerine geç�ği 
konusunda  b i lg i lend i r i lmel id i r, 
avukatlarımız mağdur edilmemelidir” 
diye konuştu. 

YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATLIK KİMLİĞİMİZ
RESMİ KİMLİK HÜKMÜNDEDİR”

31.10.2018
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Mers in  Barosu  Genç  Avukat lar 
Komisyonumuz ilk toplan�sını yaparak, 
kurullar oluşturup görev dağılımı 
yapmak üzere yol haritasını çizdi. 
To p l a n � d a ,  g e n ç  a v u k a t l a r ı n 
sorunlarının TBMM’ye taşınması, genç 
avukatlara K.D.V. muafiye�ne ilişkin 
çalışmalar yapılması adına Kanun Teklif 
ve Tasarıları ile Soru Önergeleri Kurulu 
oluşturularak ilk adım a�ldı.
Mersin Barosu toplan� salonunda 
düzenlenen Genç Avukatlar Komisyon 
toplan�sında, Komisyon Başkanımız Av. 
Hamit Mert Avcı, komisyon üyeleri ile 
birlikte yap�ğı toplan�da, avukatların 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele 
alınacağı Akdeniz Bölge Baroları Genç 
Avukatlar Kurultayı’na ev sahipliği 
yapmak adına çalışmalara başlandığını, 
konuya ilişkin Akdeniz Bölge Baroları 
Genç Avukatlar Komisyonu Başkanları 
i le ile�şime geçileceğini belir�. 
K u r u l t a y  k a p s a m ı n d a ;  a v u k a t 
sayısındaki ar�ş, stajyer avukatların 
eği�mleri ve eği�mden beklenen 
sonuçlar başta olmak üzere, genç 

avukatların mesleğini icra etmelerinin 
önündeki engellerin çözümüne yönelik 
atölye çalışmaları gerçekleş�rilmesi 
plânlanıyor. 
Ayrıca komisyon toplan�sında alınan 
kararla kurullar oluşturularak görev 
dağılımı yapıldı. Buna göre; Kanun 
Teklif ve Tasarıları ile Soru Önergeleri 
Kurulu’nda Av. Gözde Nur Ocak, Av. 
Halil Pesen ve Av. Hasan Tarkan 
Gündoğmuş’un görevlendirilmesine 
karar  ver i ld i .  Oluşturulan CMK 
Merkezi’yle İle�şim Kurulu’nda, CMK 
görevlendirmelerinde 0-3 yıl, 3-5 yıl, 5-
7 yıl arası ve 7 yıl üzeri kıdeme sahip 
meslektaşların puanlarına ilişkin 
düzenlemelere dair  başvuru ve 
çalışmalar yapılacak. Bu kurulda Av. 
Nurullah Hacıoğlu, Av. Mazlum Varol ve 
S t j .  A v.  E m i n  Y i ğ i t  G ö k b e l ’ i n 
görevlendirilmesine karar verildi. 
 Genç avukatların baronun kurumsal 
k i m l i ğ i n e  e n t e g r a s y o n u n u 
hızlandırmak adına, Yöne�m Kurulu ile 
İ l işki ler  Kurulu vasıtasıyla genç 
avukatların başvuru ve başvurularının 

s o n u ç l a r ı n ı n  t a k i p  e d i l m e s i 
amaçlanıyor. Bu kurulda Av. İbrahim 
Cinbaş, Av. Damla Özdemir, Av. Ahmet 
Suat Şahin ve Av. İlhan Atasever görev 
alıyor.
 Genç Avukatlar Komisyonu’nun 
potans iye l  üyeler i  o lan sta jyer 
avukatların, günlük meslekî pra�kte 
karşılaş�kları sorunlara ilişkin tespitler 
yaparak, Mersin Barosu Avukatlık 
Akademisi’ne başvuruda bulunmak ve 
bu hususlarda alınmasını gerekli 
gö rd ü k l e r i  e ğ i � m  h i z m e t l e r i n i 
bildirmek adına bir araya ge�rilen Genç 
Avukatlar Mesleki Eği�m Kurulu’nda 
ise; Av. Gökhan Akpolat, Av. Alper 
A r p a ç  v e  A v.  Yu n u s  D e r y a l e r 
görevlendirildi.
Tü m  ku r u l l a r ı n  ya p m ı ş  o l d u ğ u 
çalışmaların arşivlenerek, gerek bu 
çalışmaların gelecek dönem Genç 
Avukatlar Komisyonlarına aktarılması, 
gerekse Mersin Barosu Dergisi’ndeki 
yayınına hazırlanması Av. Ahmet Sait 
Bayır, Av. Ahmet Payam ve Av. Elif 
Kuş�mur tara�ndan gerçekleş�rilecek.

GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

	19.11.2018
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Mersin Barosu Kadın Hakları Merke-
zimiz, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ 
nedeniyle düzenlemiş olduğu etkinlik 
kapsamında, Forum AVM’de stant 
açarak, farkındalık yaratmak amacıyla 
‘kadına şiddete hayır’ broşürleri dağı�. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Şiddete uğrayan kadınlarımız susar ve 
haklarını aramazsa, bu başka şiddetlere 
de kapı açacak�r” dedi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi-
mizin açmış olduğu stan�a Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, yöne�m kurulu üyemiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Disiplin 
Kurulu üyemiz Av. Rafet Özer, Kadın 
Hakları Merkezi üyemiz Av. Tuba Akkoç 
ve Av. Ha�ce Us ile birlikte vatandaşları 
kadın hakları konusunda bilgilendirdi.

YEŞİLBOĞAZ: “SUSKUNLUK ŞİDDETE 
KAPI AÇAR”

Kadınlar ve erkekler tara�ndan ilgiyle 
karşılanan stan�a; kadın hakları, şiddet 
ile karşılaşan kadınların ne yapması 

gerek�ği, kimlere ulaşması gerek�ği ve 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merke-
zi’nin kadınlarımıza vermiş olduğu 
hukuki desteğe dair bilgilerin yer aldığı 
broşür dağı�ldı.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Ye ş i l b o ğ a z ,  “ K a d ı n  h a k l a r ı n ı n 
korunması ve geliş�rilmesi, kadınların 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal 
yaşamdaki konumlarının güçlendiril-
mesi, hak, �rsat ve imkânlardan eşit 
biçimde yararlanmaları sağlanmalı, 
ayrıca gün geç�kçe kadınlarımıza yöne-
lik artan şiddet ar�k son bulmalıdır. 
Devlet bu konuda etkin poli�kalar 
geliş�rmelidir. Şidde�n artmasındaki 
en önemli sebeplerden birisi de şiddete 
u ğ raya n  ka d ı n l a r ı m ı z ı n  s u s ku n 
kalmasıdır. Şiddete uğrayan kadınla-
rımız susar ve haklarını aramazsa, bu 
başka şiddetlere de kapı açacak�r. 
Standı açmamızın sebebi, kadınlarımı-
za farkındalık yaratmak�r”  dedi.

“KADINLARIMIZ ÇEKİNMEDEN KADIN 
HAKLARI MERKEZİMİZE MÜRACAAT 

ETSİN”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merke-
zinin ve adli yardım bürosunun, kadına 
şiddet ve kadın hakları konusunda 
yapmış oldukları etkin mücadelede her 
za m a n  ka d ı n l a r ı m ı z ı n  ya n ı n d a 
olduğunu vurgulayan Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kadın 
Hakları Merkezimiz, kadın cinayetlerin-
de ve şiddet olaylarında kadınlarımızın 
yanında yer almakta, açılan davalarda 
davaya müdahil, gözlemci olarak 
ka�lmakta ve davayı sonuna kadar 
takip ederek failin en ağır şekilde 
cezalandırılması için elinden geleni 
y a p m a y a  d e v a m  e t m e k t e d i r. 
Avukatlarımız nöbet listesi dâhilinde 
danışmanlık hizme� vermektedir. 
Kadınlarımız çekinmeden merkezimize 
müracaat edebilir.

Kadınlarımıza yapılan her türlü şidde� 
kınıyor, kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve 
şidde�e maruz kalmadıkları bir yaşam 
diliyorum. Mersin Barosu Başkanlığı 
olarak, şiddete hayır demeye ve 
şidde�n karşısında olmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

MERSİN BAROSU KADINA
ŞİDDETE KARŞI STANT AÇTI
24.11.2018
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23 KASIM 2018: Mersin Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Şirin 
Güner ve merkezi üyesi Av. Filiz Soylu 
Bozan, Av. Serap Güven, Av. Nalan 
Ateş, Av. Serap Angay, Av. Zelal Akgün,  
Stj. Av. Sifa Özdemir Mersin Serbest 
Bölge’yi ziyaret ederek, kadın işçilere 
yönelik farkındalık çalışmaları yap�. 
Çalışma kapsamında merkez üyesi 
avukatlarımız; kadın hakları, 6284 
sayılı yasa ve adli yardım hakkında 
bilgilerin yer aldığı broşürü kadın 
işçilere dağı�. 
Daha sonra Değirmençay Köyü’nü 
ziyaret eden Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner ve Kadın 
Hakları Merkezi üyesi Av. Filiz Soylu 

Bozan, Av. Nalan Ateş, Av. Serap Angay, 
Av. Zelal Akgün, Av. Serap Güven, Stj. 
Av. Sifa Özdemir; köy kadınları, kadın 
öğretmenler ve kız öğrencilerle bir 
araya gelerek, kadın hakları, 6284 
sayılı yasa ve Mersin Barosu Kadın 
Hakları  Merkezi ’nin çal ışmaları 
hakkında bilgiler verdi ve broşür 
dağı�.
Program kapsamında Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Şirin Güner, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Ş id d ete  Karş ı  Mü cad e le  Gü n ü 
nedeniyle Kent Radyo’da canlı yayın 
programına konuk olarak; kadın 
hakları, 6284 sayılı yasa ve Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin 
mağdur olan kadınlarımıza vermiş 
olduğu hukuki destek hakkında 

açıklamalarda bulundu. 
24 KASIM 2018: Mezitli Belediyesi 

tara�ndan Mersin Barosu Başkanlı-
ğı’na, kadın hakları ile mücadele 

kapsamında başarılı çalışmalarından 
dolayı teşekkür plake� verildi. Mezitli 
Belediye Başkanı Neşet Tarhan plake�, 
Mersin Barosu Başkanlığı adına 
Başkan Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu’na takdim e�. 
Etkinlik kapsamında ayrıca, Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Av. 
Ha�ce Us ve  Av. Serap Güven Forum 
AVM’de stant açıp broşür dağıtarak, 
kadınlarımızı hakları konusunda 
bilgilendirdi. Etkinliğe Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
yöne�m kurulu üyemiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem ve disiplin kurulu 
üyemiz Av. Rafet Özer de ka�larak 
destek verdi.     (Devamı arka sayfada)

KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ,
‘25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI

ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ NEDENİYLE
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPTI:

27.11.2018



25 KASIM 2018: Mersin Barosu Kadın 
Hakları Merkezi üyesi avukatlarımız, 
farkındalık çalışmalarına devam 
ederek, 3. günde de stant açarak broşür 
dağı�. KİPA AVM’ de kadınların ve 
erkeklerin yoğun i lgi  gösterdiği 
standımızda, Kadın Hakları Merkezi 
üyesi Av. Nalan Ateş ve Av. Zahide 
Yıldıztekin; kadın hakları, şiddet ile 
karşılaşan kadınların ne yapması 
gerek�ği, kimlere ulaşması gerek�ği ve 
M e r s i n  B a r o s u  K a d ı n  H a k l a r ı 
Merkezi’nin kadınlarımıza vermiş 
olduğu hukuki desteğe dair bilgilerin 
yer aldığı broşür dağı�.

Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu ve yöne�m kurulu 
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, 
M e r s i n  K a d ı n  P l a � o r m u ’ n u n 
düzenlemiş olduğu, ‘Kadına Şiddete 
Hayır’ yürüyüşüne ka�larak destek 
verdi. Mersin Kushimoto sokağından 
başlayıp, Özgecan Aslan Meydanı’na 
kadar devam eden yürüyüş, burada 
yapılan basın açıklaması ile sona erdi. 
26  KAS I M  2018:  Ka d ın  H a k la r ı 
Merkezimiz tara�ndan, Baro Odası’nda 
‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
U l u s l a r a r a s ı  M ü c a d e l e  G ü n ü ’ 
nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. 

Baro  Odas ı ’nda ,  yöne�m 
kurulumuz ve avukatlarımızın 
ka�larak destek verdiği basın 
açıklamasında, Baro Başkan 
Ya r d ı m c ı m ı z  A v.  F a t m a 
Demircioğlu ve Kadın Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Şirin 
G ü n e r,  g ü n ü n  a n l a m  v e 
önemine ilişkin açıklamalarda 
bulundu.
Basın açıklamasının ardından 
Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezi tara�ndan; Ressam 
Berrin Şeker, Fatma Şahin, 
Nalan Yılmaz, Nurcan Çakırcalı 
v e  Ş e h n a z  G ö r g ü l ü ’n ü n , 
kadınların öneminin ve yaşamış 
olduğu zorlukların anla�ldığı 
‘Kadın’ temalı resim sergisinin 
açılışı yapıldı. Açılışı Mersin 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 

Ercan, Mersin Adalet Komisyonu 
Başkanı Mustafa Kahveci, Mersin 
Barosu Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Bilgehan 
Yaşa ve ressamlarla birlikte yap�. 
Tarsus Baro Odası’nda ise, Av. Türkan 
Özüm Öz saat 11.00’da avukatlarımızın 
ka�lımıyla günün anlam ve önemine 
ilişkin basın açıklaması yaparak, Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi ve 
T Ü B A K K O M ’ u n  o r t a k  b a s ı n 
açıklamasını okudu. 

MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU
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Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
üyesi Av. Ayşemsu Kaya, Necdet Ülger 
İlköğre�m Okulu’nda yapmış olduğu 
farkındalık eği�m çalışması kapsamın-
da öğrencilere çocuk haklarını ve çocuk 
hakları sözleşmesinin önemini anla�. 
Ç o c u k  h a k l a r ı n ı n  h i ç b i r  ay r ı m 
gözetmeksizin bütün çocuklar için 
geçerli olduğunu söyleyen Av. Ayşemsu 
Kaya, “Çocuk ihmali ve çocuk is�smarı 
günümüzdeki en önemli problemler-
dendir. Dünyada çocuk hakları ihlalleri 
her gün artmaktadır” dedi.

“ÇOCUK HAKLARI BÜTÜN ÇOCUKLAR 
İÇİNDİR”

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ka�lı-
mıyla gerçekleşen eği�m çalışmasında 
sunum yapan Av. Ayşemsu Kaya, çocuk 
haklarının, insan hakları meselesi 
olduğunu belirterek,  “20 Kasım 1989 
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Dünya Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ayrım gözetmeden 
her çocuğun sahip olduğu hakları sıra-
lamakta ve güvence al�na almaktadır. 
Çocuk hakları, hem kanunen hem 
ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün 
çocukların doğuştan sahip olduğu; 
eği�m, sağlık, yaşama, barınma; 
fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye 
karşı korunma gibi hakları kapsayan 
evrensel bir kavram. Buna rağmen 
dünyada çocuk hakları ihlalleri her gün 

artmaktadır. Çocuk ihmali ve çocuk 
is�smarı günümüzdeki en önemli 
problemlerdendir. Tüm ülkeler çocuk 
hakları anlaşmasını kabul etmiş olsalar 
da, gerçekte uygulamalar farklılık 
göstermektedir. Çocuk hakları olmadan 
geleceğimizin olmayacağını bilinme-
lidir” şeklinde konuştu.
Çocukların interak�f ka�lımının sağlan-
dığı eği�m çalışmasında konuşan Av. 

Ayşemsu Kaya, “ Çocuk hakları verilir-
ken, çocukların dil, din, ırk, mezhep, 
görüş gibi ayrılıkları önemsenmez. 
Çocuk hakları, hiç bir ayrım gözetmek-
sizin bütün çocuklar içindir. Çocuklarla 
ilgili bütün yasa ve uygulamaları 
oluşturanlar, önce çocukların yararını 
düşünmek zorundadır. Bu vesileyle, 
tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.

M e r s i n  B a r o s u  K a d ı n 
H a k l a r ı  M e r k e z i m i z , 
Hüseyin Polat Özel Eği�m 
Uygulama Okulu’nda, 25 
Ka s ı m  Ka d ı n a  Yö n e l i k 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü nedeniyle 
farkındalık çalışması yap�.
M e r s i n  B a r o s u  K a d ı n 
Hakları Merkezi Başkanımız 
Av. Şirin Güner ve merkez 
üyesi Av. Zelal Akgül yapmış 
o l d u ğ u  s u n u m d a 
ka�lımcılara, 6284 sayılı 
yasa kapsamında kadına 
yönel ik  ş iddet,  ş iddet 
türleri, şidde�n önlenmesi, 
y a s a n ı n  u y g u l a n m a s ı 
konuları ile engellilere 
ilişkin mevzuat hakkında 
bilgiler verdi.

AV. AYŞEMSU KAYA: “DÜNYADA ÇOCUK
HAKLAR İHLALLERİ HER GÜN ARTMAKTADIR”

27.11.2018

KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ ŞİDDETE
KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPTI
29.11.2018
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M e r s i n  B a r o s u  İ n s a n  H a k l a r ı 
Merkezimiz, 10-17 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Ha�ası etkinlikleri kapsamında, 
toplumda insan hakları bilincinin 
oluşması  amacıyla stant açarak 
vatandaşlara broşür dağı�.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, İnsan Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Hasan Keleşoğlu ve 
Başkan Yrd. Av. Ezgi Özkan ile merkez 
üyesi avukatlarımız, Mersin Hastane 
Caddesi üzerinde bulunan Gökdelen 
önünde açılan stan�a, insan haklarının 
neler olduğunun anla�ldığı broşürü 
vatandaşlara vererek bilgilendirdi. 

“HAKLARINI BİLMEYEN İNSAN 
EZİLMEYE MAHKÛMDUR”

Va t a n d a ş l a r ı n  i l g i  g ö s t e r d i ğ i 
standımızın önemli bir toplumsal 
sorumluluğu yerine ge�rdiğini ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “İnsan Hakları Ha�ası’nda, 
insan hakları konusunda farkındalık 
o l u ş t u r m a k  v e  i n s a n l a r ı 
bilinçlendirmek amacıyla, Mersin’in en 
işlek yeri olan Hastane Caddesi’nde 
stant açarak vatandaşlarımıza broşür 
dağı�k. Haklarını bilmeyen insanlar 
her daim ezilmeye mahkûmdur. Sadece 

İnsan Hakları Günü’nde değil, her daim 
gücümüz ye�ğince kadınlarımıza, 
çocuklarımıza, insanlarımıza ulaşarak, 
haklarının neler olduğu konusunda 
onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 
İnsan hakkı ihlallerini en aza indirmede 
bilinçlenme önemli bir konudur. Bu 
ko n u d a  M e r s i n  B a r o s u  o l a ra k 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan 
Hakları Merkezimizde emek veren 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

M e rs i n  B a r o s u  İ n s a n  H a k l a r ı 
M e r ke z i m i z  i l e  Yu v a  D e r n e ğ i 
işbirliğinde, Suriye’den gelen geçici 
korumadan yararlanan mülteciler için 
düzenlenen ‘Temel Haklar Atölyesi’ 
nde, Suriyeli mülteciler yasal hakları 
konusunda çevirmen eşl iğ inde 
bilgilendirildi.
Y u v a  D e r n e ğ i ’ n i n ,  M e r s i n 
Barosu’ndan talebi doğrultusunda 
yapılan çalışma kapsamında; Mersin 
Barosu  İnsan  Hak lar ı  Merkez i 
Başkanımız Av. Hasan Keleşoğlu, 
Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ve 
merkez üyesi Av. Mehdi Zana Akkaya, 
Yu va  D e r n e ğ i ’n e  ü ye  S u r i ye l i 
mültecilere ilk eği�mi, İnsan Hakları 
Ha�ası’nda verdi. Atölye çalışması 
hakkında bilgiler veren Mersin Barosu 
İnsan Hak lar ı  Merkez i  Başkan 
Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, “Derneğe 
kayıt l ı  Suriyel i  mülteci  iç in i lk 
eği�mimizi  tamamladık. Eği�m 
kapsamında; mültecilerin eği�m, 

sağ l ık  ve  ça l ı şma hak lar ından 
faydalanabilmeleri için nerelere 
başvurmaları gerek�ği konusu başta 
olmak üzere, tüm yasal hakları 
konusunda bilinçlendirdik. Dernek 
üyesi yaklaşık 500 mülteciye ulaşıp, 
belirli periyotlarda atölye çalışması 
yaparak, onların hakları konusunda 
b i l i n ç l e n m e l e r i n i  s a ğ l a m a y ı 
hedefliyoruz. Mültecilerin hukuki 
destek alabileceği adres, Mersin 
Barosu’dur. Mersin Barosu Adli Yardım 
Bürosu’na başvurabilirler. Ayrıca, 
Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
bünyesinde oluşturulacak olan 

M ü l t e c i  H a k l a r ı  K o m i s y o n u 
üzerinden, mültecilere gönüllü hukuki 
yardım sağlanacak�r.” diye konuştu.
 Yasal haklarını bilmedikleri için 
hakları ihlal edilen mültecilerin, 
toplumsal hayata daha etkin bir 
şeki lde ka�lmalar ını  sağlamak 
amacıyla, Mersin Barosu İnsan Hakları 
Merkezi olarak sivil toplum örgütleri 
ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya 
hazır olduklarını belirten Av. Ezgi 
Özkan, “Milyonlarca mültecinin sosyal 
e nte g ra syo n u ,  Tü r k i ye ’n i n  ve 
ken�mizin önemli sorunlarından birisi 
olduğu unutulmamalıdır” dedi.

MERSİN BAROSU ‘İNSAN HAKLARI’ STANDI AÇTI
14.12.2018

SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN 
‘TEMEL HAKLAR ATÖLYESİ’ YAPILDI

17.12.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Burcu Düzen, Mersin’de 
çocuk alanında faaliyet gösteren 
kuruluş temsilcileri ile ‘Çocuklarımız 
için Birlikteyiz’ sloganıyla bir araya 
gelerek; çocuk sorunları ,  çocuk 
is�smarı, çocuk koruma sistemleri, 
sokakta çalışan çocuklar ve çocuk 
işçiliğinin önlenmesi çalışmalarını 
değerlendirdi.
Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

Ve y s e l  To p kay a  b a ş ka n l ı ğ ı n d a 
gerçekleş�rilen toplan�ya; Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Burcu 
Düzen, Emniyet Çocuk Şube Müdürü 
İsmail Petek, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk 
alanında faaliyet gösteren kuruluş 
temsilcileri, Mersin Adliyesi’nde çocuk 
alanında görev yapan hakim ve savcılar, 
çeşitli kamu kurumu temsilcileri ve 
çocuk şube müdürlüğünde görev yapan 

çocuk polisleri ka�ldı.

“AİLELER VE TOPLUM HIZLA 
FARKINDALIĞA KAVUŞTURULMALI”

Toplan�yı değerlendiren Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, “Çocuk işçiliği, çocukların 
fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar 
verdiği gibi, onları en temel hakları olan 
yaşama, sağlıklı gelişim, beslenme, 
ihmal ve is�smara karşı korunma, 
barınma ve eği�m haklarından yoksun 
bırakıyor.
Çocukların büyüme, yaşama, eği�m, 
sağlık ve korunma hakları, öncelikli 
olarak ele alınması gereken konulardır. 
Aileler ve toplum, çocuk hakları ve 
is�smarı konusunda hızla farkındalığa 
kavuşturulmalıdır. Yarınlarımız için, 
gelişmiş bir toplum için, en temel insan 
hak ve özgürlükleri için, öncelikle 
çocuklar ımız ı  koruyabi lmel iy iz . 
Çocuklarımızın geleceği konusunda, 
ken�eki ilgili kurum, kuruluş ve STK 
temsilcileri ile gerçekleş�rdiğimiz bu 
t o p l a n � n ı n ,  k a l ı c ı  ç ö z ü m l e r 
ge�receğine inanıyorum” dedi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner, bir 
televizyonun canlı yayın konuğu 
olarak; toplumsal şidde�n nedenleri 
ve önlenmesi hakkında açıklamalarda 
bulundu. 
Av. Şir in Güner konuşmasında, 
“Toplumumuzda şiddete en çok 
maruz kalan kişiler; kadınlar, çocuklar 
ve engelli vatandaşlardır. 21. yüzyılda, 
sadece bir erkekle konuştuğu için ya 
da bakire olmadığı için öldürülen 
kadınlar var. Bunun nedeni sadece 
ailenin değil,  toplumun da bakış 
açısıdır.
Toplumumuzda şidde� uygulayan 
değil, şiddete maruz kalan utanıyor ve 
suçluymuş gibi şiddete uğradığını 
gizliyor. Şiddete ya da haksızlığa maruz 

kalan kadınlarımız, Mersin Adliyesi 4. 
ka�a bulunan Kadın Hakları Merke-
zimize başvurabilir” diye konuştu.

“ŞİDDETİ İSPATLAMA 
ZORUNLULUĞU YOKTUR”

Kanunda evlilik yaşının 18 olduğunu 
belirten Güner, “Evlilik, 17 yaşında ise 
aile velaye� ile mümkün olabiliyor. 
Bunların dışında 18 yaşından küçük 
çocukların evlendirilmesine yasada 
yer yok, çocuk is�smar edilmiş oluyor. 
Çocuktan gelin olmaz” dedi.

Şidde� ispatlama zorunluluğunun 
olmadığını belirten Av. Şirin Güner, 
“Şiddete uğrayan illaki ağzı gözü mor 
bir şekilde karakola gitmesi gerekmi-
yor. Şiddet gördüğü gerekçesiyle 
şikâye�e bulunanlar için savcılık, 
karakol, jandarma gereğini yapmak 
zorunda. Ben öldükten sonra, bana 
şiddet uygulandıktan sonra müdaha-
lenin hiçbir anlamı, önemi yoktur. 
Devle�n vatandaşı koruma görevi var. 
Devlet sizi, siz şiddete maruz kalma-
dan korumalıdır” ifadesini kullandı. 

AV. ŞİRİN GÜNER:
“ŞİDDET GERÇEKLEŞMEDEN

DEVLET ÖNLEM ALMALI”

YEŞİLBOĞAZ: “YARINLARIMIZ İÇİN ÖNCELİKLE
ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLMELİYİZ”

20.12.2018

21.12.2018
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Mersin Barosu Hayvan Hakları Komis-
yonu Başkanımız Av. Ahmet Orçun 
Özekenci  ve merkez üyesi avukatları-
mız,  Çağ Üniversitesi Hayvanları 
Koruma Kulübü ile birlikte Tarsus 
Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu. Ziyare�e, 
Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Ersin Eker’den barınağın 

durumu hakkında bilgiler alındı.

 “BARINAK KOŞULLARI HUKUKA VE 
ULUSLARARASI STANDARTLARA 

UYGUN OLMALI” 
Mersin Barosu Hayvan Hakları Merke-
zi olarak, Hayvanların yaşam hakkını 
savunmak için mücadele e�klerini 
söyleyen Av. Ahmet Orçun Özekenci , 

“Hayvanların sağlıklı ortamda barın-
ma hakkı vardır. Barınaklar, sokak 
hayvanlarının kötü şartlarda bakıldığı 
yer olmamalı. Barınaklarda tutulan 
hayvanların iyi koşullarda yaşa�lması, 
sağlık, beslenme, temizlik ve tutulma 
koşullarının hukuk kural ları  ve 
uluslararası standartlarla uyumlu 
biçimde sağlanması gerekmektedir. 
Bu nedenle Mersin Barosu Hayvan 
Hakları Merkezi olarak, ken�mizdeki 
hayvan barınaklarını tek tek ince-
liyoruz. Tarsus Hayvan Barınağı’nın da, 
daha iyi koşullarda olması için taleple-
rimizi dile ge�rdik” diye konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Tarsus Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürü Ersin Eker ise, Mersin 
Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Çağ 
Üniversitesi Hayvanları Koruma 
Kulübü’nün taleplerini uygun buldu-
ğunu söyleyerek,  işbirliği yaparak 
hayvanlar için daha iyi şartların 
sağlanabileceğini belir�. 
Ekibin önümüzdeki süreçte tekrar bir 
araya gelerek, çalışmaları yeniden 
birlikte değerlendirecekleri belir�ldi.

Mers in  Baro su  Hay van  Hak lar ı 
Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Orçun 
Özekenci, Tarsus Amerikan Koleji 
Eği�m Forumu (TACEF) 4. buluşma 
komitesine ka�larak, hayvan 
hakları konusunda sunum yap�.
Öğrencilerin küresel, güvenlik, 
ekonomi, sağlık ve çevre gibi 
konularda bi l inçlendir i lmesi 
amacıyla TACEF tara�ndan Tarsus 
Amerikan Koleji’nde gerçekleşen 
eği�m forumunda, hayvan hakları 
konusunda sunum yapan Mersin 
Barosu Hayvan Hakları Komisyonu 

Başkanı Av. Ahmet Orçun Özekenci, 
“Tıpkı insanlar gibi, hayvanların da 
hakları vardır ve hepimiz bu haklardan 

sorumluyuz. Hayvanlarımız maalesef 
bizler yüzünden yaşam haklarını ve 
yaşam alanlarını kaybetmektedir. 

Hayvanların yaşam haklarını 
g ü v e n c e  a l � n a  a l m a k 
insanlığın görevidir. Hayvan 
Hak lar ı  Evrense l  Beyan-
namesi ’ne  sahip  ç ıkmak 
zorundayız” diye konuştu.
Öğrencilerin de interak�f 
ka�lımının sağlandığı eği�m 
ç a l ı ş m a s ı n ı n  s o n u n d a , 
öğrenciler rapor hazırlayarak 
genel kurula sundu.

MERSİN BAROSU
TARSUS HAYVAN BARINAĞI’NDA

İNCELEMELERDE BULUNDU

AV. ORÇUN ÖZEKENCİ: “HAYVANLAR YAŞAM
HAKKINI İNSANLAR YÜZÜNDEN KAYBEDİYOR”

	27.12.2018
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Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner, Mersin 
Val i l iğ i  A i le ,  Çal ışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü tara�ndan 26-
27 Aralık 2018 tarihlerinde düzenle-
nen, ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şidde�n Önlenmesine Dair 
Kanun Kapsamında Kurumların Rolü ve 
İl Düzeyinde Daha Etkin Uygulanması’ 
konulu çalıştayına konuşmacı olarak 
ka�larak, şiddete uğrayan kadınları 
yasal hakları ve nerelere başvurması 
gerek�ği konusunda bilgilendirdi. 

“KORUMA ÇOCUKLARI DA KAPSIYOR”
Bir otelde gerçekleşen çalıştayda 
sunum yapan Av. Şirin Güner, kadın 
cinayetlerinin etkin bir mücadele ile 
durdurulabileceğini ifade ederek, “48 
Maddeden oluşan Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şidde�n Önlenmesine 
Dair Kanun maddelerinin her biri, 
kadınları şidde�en korumaya yönelik; 
ancak bu maddeler toplumda yeterli ve 
yaygın bir şekilde bilinmediği için, 
şiddete uğrayan kadınlarımız haklarını 
istemekte zorluk çekiyor. Kanuna göre, 

“Aile Mahkemesi’ne sözlü başvuruyla 
kadınlar koruma isteyebiliyor. Şiddete 
uğrayanın haya� tehlikesi varsa, 
mahkemeden ‘geçici koruma’ isteniyor. 
Kadınlar polisevi, öğretmenevi gibi 
kamusal yerlerde de barınma hakkı 
isteyebilir. Barınma yeri hakkı aynı 
zamanda ortak evin kontra�nın tek 
taraflı feshedilememesini de kapsıyor. 
Şiddet uygulayan evden uzaklaş�rılıyor. 
Uzaklaş�rma yeterli gelmezse kadınlar 
‘işyerimi değiş�rin’ talebinde bulunabi-
liyor. Şiddet uygulayan kişi için işyerine, 
eve, okula yaklaşamama kararı çıkarılı-
yor. Çocukların kreşi değiş�riliyor ve 
kadınlara kreş yardımı veriliyor. Şiddet 
uygulayanın ile�şim araçlarıyla mağdu-
ra ulaşması engelleniyor. Kadınların 
kimliklerinin deşifre olması yaşamsal 
tehlike yara�ğından ‘kimlik bilgilerinin 
düzenlenmesi’ kri�k önem taşıyor. 
Kimlik bilgilerinin gizli kalması sağla-
nıyor. Kadınlar koruma talep e�kleri 
gibi, maddi yardım da talep edebiliyor. 
Belli sürelerle yardım alıyor. Şiddet 
uygulayan erkek polislik, askerlik gibi 
mesleklerden birinde dahi olsa, silahını 

teslim ediyor. Koruma çocukları da 
kapsıyor. Şiddet uygulayan kişiye ö�e 
kontrolü, stresle başa çıkma rehabili-
tasyon hizme� veriliyor. Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi olarak, her 
pla�ormda kadınlarımızı bu konuda 
bilinçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

AV. ŞİRİN GÜNER:  “KADINLARIMIZ KANUN
BİLİNMEDİĞİ İÇİN HAKLARINI İSTEYEMİYOR”
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Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner, TRT 
Çukurova Radyosu’nun canlı yayın 
konuğu olarak, çocuk gelinler vakası ve 
6284 sayılı ailenin korunması ve kadına 
yönelik şidde�n önlenmesine dair yasa 
hakkında açıklamalarda bulundu. 2018 
yılında 440 kadının öldürüldüğünü 
belirten Güner, “Kadınlar şidde� kaderi 
olarak görmemeli. Ayrıca, Türk Ceza 
Kanunu’na göre 15 yaşını bi�rdikten 
sonra eğer cinsel birlikteliği varsa, 
şikâyete bağlı olarak karşı taraf ceza 
a labi l iyor.  Çocuk gel in ler,  Ceza 
Kanunu’nda belir�len bu maddeden 
ortaya çıkıyor ve çocuk gelinlerin 
önünü açıyor” dedi.

“2018 YILINDA 440 KADIN 
ÖLDÜRÜLDÜ”

Ülkemizde kadınlara karşı uygulanan 
şidde�n her geçen gün daha da 
ar�ğına vurgu yapan Av. Şirin Güner, 
“Türkiye’de 2017 yılında 409 kadın, 
2018 de ise 440 kadın öldürüldü. 6284 
Sayılı ailenin korunması ve kadına 
yönelik şidde�n önlenmesine olanak 
sağlayan yasa, kadınların mücadeleleri 
sonunda yürürlüğe girmiş bir yasadır. 
Kadınlar haklarının farkında değil. 
Farkında olsa da şidde� kaderi gibi 
görüp, ekonomik nedenlerden dolayı 
kadın kendisine alterna�f bir hayat 
bulamıyor.  6284 Sayı l ı  yasa,  bu 
durumda olan kadınlara yönelik 
ekonomik ve hukuksal anlamda bir 
takım haklar tanımaktadır. Yasanın 
bizlere verdiği hakları kullanarak, 
şidde�n önüne geçilebilir. Örneğin; 
ailede şiddet uygulayan ya da aile 
bireylerini rahatsız eden kişilerin, aile 
konutuna gelmesinin engellenmesi 
amacıyla uzaklaş�rma gibi bir takım 
koruma kararları alınmak sure�yle, 
şidde�n önüne geçilmeye çalışılıyor. 
M e r s i n  B a r o s u  K a d ı n  H a k l a r ı 
Merkezimizdeki gönüllü avukatlarımız 

aracılığıyla bu konuda kadınlarımıza 
bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

“ERKEĞİN ŞİDDETİ SON BULURSA, 
KADININ KORUNMAYA İHTİYACI 

OLMAYACAK”
Toplumsal cinsiyet ayrımının şiddete 
sebep olduğunu ifade eden Av. Şirin 
Güner, “Toplumsal cinsiyet unsuru 

kadının ve erkeğin görevlerini belirliyor 
ve ona öyle sınırlar çiziyor ki, onun 
dışına çık�ğınız zaman şiddetle 
karşılaşıyorsunuz. Şiddet davranış 
biçimi gibi görünse de, düşünce şekli 
olduğunu düşünüyorum.  Kadın 
korunmaya neden muhtaç olsun? 
Erkeklerin, kadına uyguladığı şiddet son 
bulursa kadının korunmaya ih�yacı 
olmayacak�r” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK GELİNLER AİLE İÇİ ŞİDDETE 
SEBEP OLUYOR”

Ç o c u k  g e l i n l e r i n  d ü n y a n ı n  v e 
toplumunuzun büyük bir sorunu 
olduğunu ifade eden Av. Şirin Güner, 
“Medeni Kanuna göre evlenme yaşı 18. 
17 yaş ise hâkim kararıyla, olağanüstü 

b ir  durumda evlenme mümkün 
kılınabiliyor. Çocuk Koruma Kanunu’na 
göre 18 yaşından küçükler çocuktur. 
Türk Ceza Kanunu’na göre ise 15 yaşını 
bi�rdikten sonra eğer cinsel birlikteliği 
varsa, şikâyete bağlı olarak karşı taraf 
ceza alabiliyor. Çocuk gelinler, Türk 
C eza  Ka n u n u ’n d a  b e l i r � l e n  b u 
maddeden ortaya çıkıyor ve çocuk 

gelinlerin önünü açıyor.  Ayrıca, aile içi 
şidde�n bir nedeni de çocuk gelinlerdir. 
Çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimini 
tamamlamadan evlendikleri zaman, 
içinde bulundukları ortama uyum 
s a ğ l a m a l a r ı ,  v e r i l e n  y ü k l e r i 
kaldırmaları mümkün olmayınca 
şiddete meydan veren bir durum 
yara�yor.
 ‘Çocuk gözü açılmadan yuvasını 
kursun’ şeklindeki söylem de, çocuk 
gelinlerin artmasına sebep oluyor. Bu 
nedenle özellikle Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu’da çok fazla 
görülen çocuk gelinler problemi, 
ülkemizde çözülmesi gereken en acil 
toplumsal sorunlardan birisidir ” 
ifadesini kullandı.

AV. ŞİRİN GÜNER: “TÜRK CEZA KANUNU
ÇOCUK GELİNLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

31.12.2018
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Mersin Barosu Uzlaş�rma Komisyonu 
toplan�sı, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz başkanlığında, Uzlaş�rma 
Cumhuriyet Savcısı Ömer Cura, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Mersin 
Barosu Uzlaş�rma Komisyonu Başkanı Av. 
Gamze Uğuz Aytaş, komisyon üyeleri Av. 
Burak Canlı, Av. Ha�ce Selçi, Av. İshak Barış 
Çelik, Av. Kenan Çelik, Av. Sevim Küçük, Av. 
Egemen Çınar ve Av. Yılay Çam’ın ka�lımıyla 
yapıldı. 
Toplan�da uzlaşmanın güncel sorunları, 
sistemdeki aksamalar ve geleceği tar�şıla-
rak, performans değerlendirmesine ilişkin 
bilgilendirme yapıldı ve yaşanan sorunlara 
yönelik çözüm öneri hakkında görüşler 
sunuldu. 

MERSİN BAROSU UZLAŞTIRMA
KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI
	07.01.2019

LGBTİ olarak adlandırılan, farklı cinsel 
yönelimi olan kişilere yönelik yapılan 
ayrımcılığa dikkat çekmek, onların 
sorunlarını dile ge�rerek etkin 
çözümler üretmek, hukuka ve adalete 
erişimlerini  sağlamak amacıyla 
Mersin LGBT 7 Renk Derneği ve 
Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
işbirliğinde “4. Homofobi, Bifobi, 
T r a n s f o b i  K a r ş ı �  A k d e n i z 
Sempozyumu’ düzenlendi.
Sempozyuma Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, İnsan Hakları 
Merkezi Başkan Yrd. Av. Ezgi Özkan ve 
merkez üyesi avukatlarımız ka�ldı.
B u r a d a  ko n u ş m a  y a p a n  B a r o 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mezhebimiz, ırkımız, dinimiz, dilimiz, 
y a ş ı m ı z ,  c i n s i y e � m i z ,  c i n s e l 
yönelimimiz, cinsiyet kimliğimiz gibi 
farklılıklarımız ne olursa olsun, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 
göre bütün insanlar, eşit haklara 

erişim hakkına sahip�r. LGBTİ hakları, 
insan haklarıdır. Ancak LGBTİ’ler, 
dünyada ve ülkemizde cinsel yönelimi 
ve  c i n s i ye t  k i m l i ğ i  n e d e n i y l e 
ayrımcılığın ve is�smarın hedefi haline 
gelmektedir. Dünyada milyonlarca 
insan, cinsel yönelimleri ya da cinsiyet 
kimlikleri nedeniyle infaz ediliyor, 

tutuklanıyor, işkence görüyor, şiddete 
ve ayrımcılığa uğruyor, en temel 
hakları olan adalete erişim, sağlık, 
eği�m, çalışma, barınma, sosyal, 
ekonomik  gibi haklarından mahrum 
bırakı larak,  toplum tara�ndan 
soyutlanmaktadır. 

(Devamı arka sayfada)

‘4. HOMOFOBİ, BİFOBİ, TRANSFOBİ KARŞITI
AKDENİZ SEMPOZYUMU’ DÜZENLENDİ

	18.01.2019
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Dışlanmaya, aşağılanmaya, sözlü ve 
fiziki tacize ya da şiddete maruz 
kalıyorlar.   Bu durum da LGBTİ’leri 
kimliklerini gizlemeye, olmadıkları biri 
gibi davranmaya, depresyona ve 
in�hara i�yor, nefret cinaye�ne 
k u r b a n  g i d i y o r l a r.  Y a p ı l a n 
araş�rmalara göre Türkiye, en çok 
trans cinaye� işlenen ülkeler arasında 
Avrupa’da birinci, dünyada ise 9’uncu 
sırada yer aldı. Günümüzde hala bazı 
devletler, LGBTİ’lerin toplanma ve 
ifade özgürlüklerine sınırlamalar 
ge�riyor. Toplumlarda LGBTİ’lerin 
varlığını kabul etmeyen hükümetler, 
en temel insan haklarından mahrum 
bırak�ğı LGBTİ’leri korumak için yasal 
önlemler almıyor. Bir başka önemli 
sorun da hukuk sistemindeki karmaşa 
ve LGBTİ’lere yönelik yasaların net 
olmaması. 
LGBTİ’lerin varoluşları hastalık, 
sapkınlık, günah, ahlaksızlık ve diğer 
olumsuz sıfatlarla tanımlanıyor. Oysa 

eşcinsellik �p dünyasında bir hastalık 
değil, insan cinselliğinin olağan 
çeşitliliğinin bir görünümü olarak 
kabul ediliyor. Nefret suçlarının hedefi 
olan kesimlerin başında gelen 
LGBTİ’lerle i lgi l i  sayısız saldırı, 
yaralama, ha�a cinayet vakası 
bulunuyor. LGBTİ cinayetlerinin 
ç o ğ u n u n  f a i l i  b i l i n m i y o r , 
araş�rı lmıyor,  dava açı lsa bi le 

sanıklara haksız tahrik indirimi 
uygulanıyor.  
LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa karşı 
a l ı n m a s ı  g e r e k e n  ö n l e m l e r 
kapsamında toplumsal farkındalık 
kampanyaları ,  a lan çal ışmaları 
yürütülmesi ve ulusal mevzua�a 
ayrımcılık yasağının yer alması 
gerekmektedir. İnsan hakkı olan LGBTİ 
h a k k ı  ko r u n m a l ı ,  d ü nya d a  ve 
ülkemizde cinsel yönelime ve cinsiyet 
kimliğine yönelik ayrımcılıklar, yanlış 
inanışlar ve tutumlar son bulmalıdır” 
diye konuştu. 
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Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
ile Yuva Derneği işbirliğinde, Yuva 
Derneği ev sahipliğinde geçici 
koruma al�ndaki Suriyeli mültecilere 
yönelik düzenlenen ‘Haklarımızı 
Biliyor muyuz?’ konulu temel haklar 
atölyesinin ikincisinde; Mersin'deki 
Suriyeliler, hukuki destek olanakları 
ve geçici koruma yasası hakkında 
bilgilendirilerek, gündelik yaşamda 
haklara  er iş imler i  konusunda 
bilinçlendirildi.  

“HUKUKİ DESTEK İÇİN DOĞRU 
ADRES MERSİN BAROSU”

Yu va  D e r n e ğ i  İ n s a n i  G e l i ş i m 
Programı al�nda gerçekleşen, 
“Haklarımızı biliyor muyuz?” temalı 
eği�mde, Mersin Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Hasan 
Keleşoğlu, Başkan Yardımcısı Av. Ezgi 
Özkan ve Av. Ba�al Gazi İnci,  hukuka 

erişim ve haklar konusunda yap�kları 
sunumla Mersin Barosu’nun Adli 
Yardım Bürosu, geçici  koruma 
statüsü ve sığınmacıların özellikle 
eği�m, sağlık gibi temel hakları 
konusunda bilgilendirme yapıldı. 
Yaşanılan sorunlara cevap verilerek 
interak�f ka�lımın sağlandığı atölye 
çalışmasında, Mersin Barosu İnsan 
Hakları Merkezi eği�ci avukat ekibi 
özellikle; geçici koruma statüsünde 
bulunan kişilere yönelik eği�m, 
sağl ık  ve çal ışma haklarından 
faydalanabilmeleri için nerelere 
başvurmaları gerek�ği konusu başta 
olmak üzere, tüm yasal hakları 
konusunda farkındalık yara�. Yuva 
D e r n e ğ i  g e ç i m  k a y n a k l a r ı 
merkezinden faydalanan kişilere 
ulaşıp, belirli periyotlarda atölye 
çalışması yapılarak, kişilerin hakları 
ko n u s u n d a  b i l i n ç l e n m e l e r i n i 

sağlamayı hedeflediklerini söyleyen 
avukatlar, Suriyelilerin hukuki destek 
alabileceği adresin Mersin Barosu 
olduğunu belir�ler. Avukatlar ayrıca, 
ekonomik durumu yetersiz olan 
Suriyeliler için de Mersin Barosu Adli 
Yard ım Bürosu ’na  başvurab i -
leceklerinin bilgisi verilmiş�r. Ayrıca, 
Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
bünyesinde oluşturulacak olan 
M ü l t e c i  H a k l a r ı  K o m i s y o n u 
üzerinden, mültecilere gönüllü 
hukuki yardım sağlayacaklarını ifade 
eden avukat lar,  “Mi lyonlarca 
mültecinin sosyal entegrasyonu, 
Türkiye’nin ve ken�mizin önemli 
s o r u n l a r ı n d a n  b i r i s i  o l d u ğ u 
unutulmamalıdır” dedi. Mersin 
Barosu İnsan Haklar ı  Merkezi 
avukatlarının sunumu, mültecilerin 
sorularının cevaplanması ile sona 
erdi.

SURİYELİ MÜLTECİLERE
‘HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?’

ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

31.01.2019
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M e r s i n  B a r o s u  İ c r a  D a i r e l e r i 
Koordinasyon Komisyonu tara�ndan 
düzenlenen toplan�da, Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�m kurulu üyelerimiz, avukatları-
mızla bir araya gelerek, mesleki 
sorunları  masaya ya�rıp çözüm 
önerileri sundular.
M e r s i n  B a r o s u  İ c r a  D a i r e l e r i 
Koordinasyon Komisyonu Başkanımız 
Av. Erkan Gelmez, komisyon, merkez ve 
kulüp başkanlarımız, Adana Barosu 
Mesleki Sorunlar ve Genç Avukatlar 
Komisyonu Başkanı Av. Ali Can Erdoğan 
ile avukatlarımızın ka�lımıyla, Mersin 
Barosu Konferans Salonu’nda düzen-
lenen toplan�da; Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan 
Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa ve Av. 
Burak Can Erden, meslektaşlarının 
mesleki sorunlarını ve adliye içerinde 
yaşamış oldukları sorunları tek tek 
dinleyerek, karşılıklı çözüm önerileri 
sundular.  Toplan�da, avukatların 
adliyelerde, icra dairelerinde, mahke-
melerde ve kalemlerde yaşadıkları 
sıkın�lar, cezaevlerinde yaşamış 
oldukları hak ihlalleri, avukatlara 
koridorlarda, mahkemelere gidişte, 
adliye içinde kimlik kontrolü yapılması 
ve başla�lan güvenli alan uygulama-
sının, avukatlara olumsuz yansımaları, 
UYAP sisteminde yaşanan aksaklıklar ve 
avukatlık mesleğine giriş sınavının 
ge�rilmemiş olması dile ge�rildi. 

“SORUNLARLA İLGİLİ KOMİSYON 
KURALIM”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, göreve gelmeden önce 
Mersin Barosu’nu hep birlikte 
yöneteceğinin sözünü verdiğini 
ha�rlatarak, “Sorunları hep birlikte 
tespit edeceğiz, hep birlikte 
çözümleyeceğiz. Biz sadece 
önünüzdeki sözcünüz, temsilciniz 
olacağız. Sizlerin yanımızda olmuş 
olması bize destek verir, güç verir. Biz 
daha kuvvetli ve daha inançlı bir 
şekilde mücadele ederiz. Yaşamış 
olduğumuz sorunlarla ilgili ne varsa 
komisyon kuralım, sorunları tespit 
edip masaya ya�ralım. Ortak sorunlar 
üzerinde karşılıklı fikir alışverişi ile 
çözüm önerilerini ortaya koyarız, yol 
haritamızı belirleriz. 

“YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ”
Sorunları somutlaş�rıp birl ik ve 
beraberlik içerisinde olursak, sorunlar 
çözüme kavuşabilir. Barolarla bölgesel 
güç oluşturmak çok önemli. Daha çok 
meslektaşımız sorunlara karşı duyarlı 
olup, bizimle mücadele etmeli. Bu 
mücadele tek başına olmaz. Kurtuluş 
yok tek başına, ya hep beraber ya 
hiçbirimiz” diye konuştu. Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasın-
da ayrıca, tüm meslektaşlarıyla yuvar-
lak masa oluşturulup, tespit edilen 

mesleki sorunların raporlanıp, Adalet 
Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili 
m e rc i l e r  n e zd i n d e  ç ö z ü m  i ç i n 
girişimlerde bulunulacağını sözlerine 
ekledi.

“OHAL’İN ADI KALKTI, 
UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR”

Ülkemizde hukuk sisteminin çöktüğünü 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Avukatların yargının üç 
sacayağından birisi olduğu maalesef 
görülmüyor. OHAL’ in adı kalk�, 
uygulamaları devam ediyor. Avukatları 
benimsemeseler de biz varız. Bu 
toplan�yı önemsiyoruz ve belirli 
periyotlarda yapılmasını is�yoruz. 
Sorunları önümüzdeki süreçte ankete 
dönüştürerek, bütün meslektaşları-
m ı z ı n  s ü r e c e  d â h i l  o l m a s ı n ı 
sağlayacağız” ifadesini kullandı. 
İcra Daireleri Koordinasyon Komisyonu 
B a ş ka n ı  Av.  E r ka n  G e l m e z  i s e 
konuşmasında, icra dairelerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin komisyonun 
kurulması sonrasında; durum tespi�, 
aksiyon planlanması, akabinde Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz yöne�m 
kurulunun belirleyeceği hareket 
planlaması ile yola çıkma kararı aldık” 
dedi.

MERSİN BAROSU MESLEKİ SORUNLARA
YÖNELİK YOL HARİTASI ÇİZDİ 

08.02.2019
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Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız, 
hukukun ve adale�n, özgürlüklerin en 
yılmaz savunucuları olmuş ve bundan 
sonra da aynı bilinçle hareket etmeye 
devam ederek; kamu görevlerini aynı 
sorumluluk duygusu ile yürütmeyi 
kendilerine amaç ve şiar edinmiş 
kuruluşlardır. 
Demokrasinin kesin�ye uğradığı 
dönemlerde bile, bu görevlerini ve 
sorumluluklarını unutmamışlardır. Bu 
bağlamda hukuk ve demokrasi dışı 
hiçbir hareke� desteklemediği gibi, 
hiçbir egemenin de inisiya�fi ve emri 
al�na girmemiş�r.
A v u k a t l ı k  K a n u n u ’ n u n  1 2 3 . 
maddesinde, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı’nın görev ve yetkileri açıkça 
belir�lmiş�r. Bu kapsamda birinci 
önceliğimiz, avukatlık mesleğinin 
sorunlarının ve meslektaşlarımızın 
yaşadığı ağır koşulların düzel�lme-
sidir. Meslektaşlarımız, mensubu 
olduğu Barosunu ve Barolar Birliğini 
yanında olmasını ister ve bekler.
Meslektaşlarımızın sorunları her 
geçen gün artmakta ve emeğimiz çok 
çeşitli şekillerde sömürülmekte, 
meslektaşlarımız mesleğini yapmaya 
çalışırken haksız muamelelere maruz 
kalmakta ve tutuklanmaktadır. 
Tüm bunlar yaşanırken Türkiye 
Barolar Bir l iği  Başkanı  ve tüm 
meslektaşlarımızın temsilcisi olan bir 
k iş i  o larak  Say ın  Feyz ioğ lu ’na 
seslenmeyi bir görev addetmekteyiz.
Sayın Feyzioğlu;
Öncelikle Size yönelik eleş�ri ve 
i�razlarımızın, münferit bir olay ya da 
siyasi par� ziyaretlerinden kaynaklan-
dığını düşünmeyiniz ki meslektaşla-
rınız olarak bizler o düşüncede değiliz.
-Keşke mesleğimizin sorunlarını her 
mecrada dile ge�ren ve çözüm 
önerilerinin en ateşli savunucusu ve 
savaşçısı olsaydınız,
-Keşke ötekileş�rilmeye giden sözler 
sarf ederek hak ihlallerini göz ardı 
etmeseydiniz,
-Keşke mesleklerini müvekkillerinin 
savunmalarını görev bilinci içinde ve 
ağır sorumlulukla yerine ge�rmeyi 
hedefleyen meslektaşlarınızı örgüt 

üyesi diye damgalamasaydınız,
- Keşke en çok sahip çıkmanız gereken 
ve çağdaş ceza hukukunun temelini 
oluşturan masumiyet karinesini bir 
hukuk örgütü başkanı olarak ayaklar 
al�na almasaydınız,
- Keşke size muhalif olan herkesi 
devlet düşmanı olarak nitelendirme-
yip, bu eleş�rilere kulak verseydiniz,
-Keşke seçim güvenliği diyenleri dış 
mihrakların maşası olarak e�ketleme-
seydiniz,
-Keşke en insani talepleri dile ge�rdiği 
için bir gece yarısı kapıları kırılarak 
gözal�na alınan havalimanı işçilerine  
k u l a k  � k a m a s a y d ı n ı z ,  s a h i p 
çıksaydınız,

-  Keşke meslektaşlarınızın adil 
yargılanma hakkı ihlal edildiği ve 
tecri�e tutuldukları için açlık grevine 
başladıkları gün “Tehlike Al�ndaki 
Avukatlar Gününde siz de yanımızda 
olup, sahip çıksaydınız,
-Keşke Uşak ilinde otopark sorunu 
nedeniyle yargılanan meslektaşları-
nızın yanında olduğunuz gibi, sırf 
mesleğini icra ederken müvekkilini 
doğru savunmak adına duruşma 
salonunu terk eden, sırf bu nedenle 
yargılanan ve ilk duruşmada tamamı 
beraat eden meslektaşlarımızın da 
yanında olsaydınız,
-Keşke savunma yaparken “subliminal 
mesaj” verdiği gerekçesiyle tutukla-

nan meslektaşımızı savunurken bile 
“ama” i le başlayan ve yapılanı 
meşrulaş�ran bir dil kullanmasay-
dınız,
-Keşke Sizi eleş�ren meslektaşları-
mıza sosyal medya üzerinden, Size ve 
Birliğimize yakışmayan bir üslupla 
“hadi oradan” gibi bir dil kullanarak 
cevap vermeseydiniz.
Size,  görev ve yetkilerinizi bir daha 
ha�rlatmak isteriz. 
Sizin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
olarak, yöne�m kurulundan özel yetki 
alsanız bile; yetkinizi aşarak ve asli 
görevinizi layıkıyla yerine ge�rme-
yerek, başka mecralarda dolaşmanıza 
karşıyız, karşı çıkmaya ve eleş�rmeye 

devam edeceğiz.
Tü m  b u  ge rç e k l e r  ka rş ı s ı n d a ; 
üstlendiğiniz görevi, layıkıyla ve 
hukuka uygun bir sure�e yerine 
ge�rmeniz gerek�ğini bir kez daha 
ha�rla�r, aşağıda imzası bulunan 
Mersin Barosu Delegeleri olarak 
güvensizliğimizi belirterek, Sizi de 
gereğini yapmaya davet ederiz. 

Av. Mutlay Halide BAŞAR
Av. Mehmet Zeki DEMİR
Av. Levent DEMİR
Av. Hilmi Kartal ER
Av. Hakan KENDİRCİ
Av. Özgür ÖZBEK

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
BAŞKANLIĞI’NA

09.02.2019
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Mersin Barosu Çocuk Hakları 
Merkezimiz tara�ndan avu-
katlarımıza yönelik düzen-
lenen ve üç gün süren ‘Çocuk 
A d a l e t  S i s t e m i ’  E ğ i � m 
Programı tamamlandı. 
8 ,  9  ve  1 0  Ş u b at  2 0 1 9 
tarihlerinde Mersin Barosu 
Gökdelen Hizmet Birimi’nde 
gerçekleşen ‘Çocuk Adalet 
Sistemi’ eği�mine, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yöne�m kurulu 
üyemiz Av. Ece Kovan Demirtaş, Çocuk 

Hakları Merkezi Başkanımız Av. Burcu 
Düzen ve avukatlarımız ka�ldı.
Eği�m kapsamında Sosyal Hizmet 
Uzmanı Zeynep Mutlu, emekli çocuk 
Hâkimi ve Avukat Özcan Güven, Çocuk 
Alanında Çalışan Avukatlar Ağı 
(ÇAÇAV) Koordinatörü Av. 
Şahin  Antakya l ıoğ lu ’nun 
sunumuyla yapılan eği�min 1. 
g ü n ü n d e  av u kat l a r ı m ı z ; 
‘mağdur çocuk vakası, yarı 
yapılandırılmış vaka çalışması 
konularında bilgilendirildi. 
Ayrıca ÇİM ve AGO videoları 
izlenerek, soru-cevap şeklinde 
eği�me interak�f ka�lım 
sağlandı. 
Eği�min ikinci gününde; suça 
sürüklenen çocuk vakası, 
korunma ih�yacı olan çocuk ve 

tedbirler konularında; eği�min üçüncü 
gününde ise, AİHM İç�hat programı 

sunumu ICC, pra�k çalışmalar, pra�k 
vaka  grup  sunumlar ı  ve  genel 
değerlendirme yapıldı.

“ADALET SİSTEMİMİZ ÇOCUKLAR 
İÇİN ADİL OLMALI”

Avukatlara verilen çocuk adalet 
sistemi eği�minin, meslektaşlarının 
gelişimine katkı sağlamak için önemli 
olduğuna değinen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye’deki çocuk 
c eza  a d a l e�  s i s te m i n i n  h e n ü z 
gelişmediğini belirterek, “Türkiye’nin 
adalet sisteminin çocuklar için adil 
olmadığı ve ciddi bir değişimden 
geçmesi gerek�ği net bir şekilde 
görülmektedir.   Çocuk adalet sistemi 
ayrı bir adalet sistemidir ve ye�şkinler 
için üre�len adalet sisteminin bir 
parçası olamaz. Çocuk adalet sistemi, 
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
tara�ndan benimsenen,  çocuk 
koruma sisteminin de bir parçası 
olmalıdır. 
Çocuğun adil yargılanma hakkı başta 
olmak üzere, çocuğun tüm haklarına 
ve haysiye�ne saygı gösteren, koruyan 
bir adalet sistemi uygulanmalıdır” diye 
konuştu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
e ğ i � m i n  s o n u n d a  e ğ i � m c i l e re 
teşekkür belgesi takdim e�.

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZİN ‘ÇOCUK ADALET SİSTEMİ’ EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN
ADALET SİSTEMİ UYGULANMALIDIR”

10.02.2019
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‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan 
Haklar ı  Standart lar ı  Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak 
Projesi’ kapsamında İnsan Hakları 
M e r kez l e r i n i n  ( İ H M )  Ku r u m s a l 
Kapasitelerine İlişkin 1. Çalışma Grubu 
Toplan�sı, ‘Eylem Planı, Taslak Yönet-
melik ve Veri Tabanı Oluşturulması’ alt 
başlığıyla 13-14 Şubat 2019 tarihlerin-
de Ankara’da yapıldı.
Söz konusu proje çerçevesinde seçilen 
yedi pilot barodan birisi olan Mersin 
Barosu’nun İnsan Hakları Merkezi de 
proje yöne�minin talebi üzerine, iki 
avuka�an  o luşan  b i r  heyet  i le 
toplan�ya ka�ldı. Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın 
oluruyla Baromuzu İnsan Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu ile 
İ n s a n  H a k l a r ı  M e r ke z i  B a ş ka n 
Yardımcısı Av. Ezgi Özkan temsil 
etmiş�r.
Toplan�nın ilk günü olan 13 Şubat’taki 
program Avrupa Konseyi Ankara 
Program Ofis i  Başkanı  Michael 
Ingledow ’un açış  konuşması  i le 
başlamış, daha sonra sırasıyla Birleşik 
Krallık’tan Bağımsız Danışman John 
Wadham “Pilot Barolardaki İHM’lerin 
Güçlendirilmesine Yönelik Eylem 
Planının Taslak Çerçevesi “, Hırva�s-
tan’dan Bağımsız Danışman Romana 
Macesıc “İHM’lerin Yetki, Organizasyon 
ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin 
Taslak Çerçevesi” ve Almanya’dan 
Bağımsız Danışman Stefanie Lemke 

“İnsan Hakları İhlallerini İzleme 
Amacıyla Oluşturulacak Veri Tabanı ve 
İle�şim Ağına İlişkin Taslak Öneriler” 
başlıklı sunumlarını yapmışlardır. 
Sunumları takiben yapılan tar�şmalar 
ve önerilerden sonra “Eşzamanlı 
Çalışma Grubu Oturumları (Önerilerin 
Genel Yapılarının Gözden Geçirilmesi)” 
a l t  b a ş l ı k l ı  o t u r u m a  g e ç i l e re k 
ka�lımcılar üç ayrı çalışma grubuna 
ayrılmış�r. Temsilcilerimizden Av. Ezgi 
Özkan “Eylem Planının Oluşturulması” 
adlı grupta, Av. Hasan Keleşoğlu ise 
“Taslak Yönetmelik Hazırlanması” adlı 
grupta yer almış�r. Birinci grupta, Proje 
çerçevesinde oluşturulacak Eylem 
P l a n ı n ı n  T e m e l  U n s u r l a r ı , 
Sorumluluklar ve Kaynaklar; Önemli 
Aşamalar; Riskler, Uygunluk Unsurları, 
vb başlıklar, ikinci grupta ise Pilot 

Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin 
Yönetmelik veya Yönergelerinde 
Bulunması Gereken Yetki (Görev ve 
Sorumluluklar), Yöne�min Yapısı ve 
S e ç i m  S ü re c i ;  Ü ye l i k ,  F i n a n s a l 
Kaynaklar ve İnsan Kaynakları, vb. 
başlıklar tar�şılmış�r. 
Temsilcimizin olmadığı üçüncü grupta 
ise “İnsan Hakları İhlallerini İzleme 
Amacıyla Veri Tabanı ve İle�şim Ağı 
Oluşturulması” başlığını taşımaktaydı 
ve bu grupta Pilot Baroların Kullanacağı 
Veri Tabanı, Dokümanlar; Veri Çekme 
Sistemleri ve Web Tabanlı İle�şim Ağı 
Oluşturulması; Özel Haya�n Gizliliğine 
İlişkin E�k ve Hukuki Konular; İnsan 
Hakları İhlallerine Yönelik Stratejik ve 
Kanıta Dayalı  Müdahale Sistemi 
Geliş�rilmesi, vb. konular ele alınmış�r.

İNSAN HAKLARI MERKEZİMİZ, ‘İNSAN HAKLARI
MERKEZLERİNİN KURUMSAL KAPASİTELERİNE İLİŞKİN

1. ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI’NA KATILDI
19.02.2019	
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ilçelerde 
yapmayı planladığı yöne�m kurulu toplan�sının ilkini 
Anamur’da yap�. 
Anamur ilçe temsilcimiz Av. Murat Kılıç’ın da ka�ldığı yöne�m 
kurulu toplan�sını değerlendiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, göreve gelmeden önce, yöne�m kurulu 
toplan�larını ilçelerde yapacaklarının sözünü verdiğini 
ha�r latarak ,  “ Yöne�m  kuru lu  top lan�mız ın ,  i l çe 
temsilcilerimizin de ka�lımının sağlanarak yapılmasıyla, 
ilçelerde görev yapan meslektaşlarımızın yaşamış olduğu 
sorunların çözümüne yönelik daha verimli sonuçlara 
ulaşacağımıza inanıyorum. Disiplin dosyaları konusu hariç, 
gündem maddelerimizin tamamına ilçe temsilcilerimizin de 
ka�lımını sağlayıp görüşlerini alıyoruz. İlk toplan�mızı 
Anamur’da gerçekleş�rdik. İlçe temsilcimiz Av. Murat Kılıç’ın da 
önerilerini dikkate alarak, Anamur’daki meslektaşlarımızın 
beklen�lerine yönelik çalışmalarımıza yön vereceğiz. Bu 
nedenle yöne�m kurulu toplan�larımızı belirli periyotlarda 
bütün ilçelerimizde yapacağız. Mesleki sorunlarımızı ancak güç 
birliği ile aşmak mümkündür. Bu nedenle engellerimizi aşmak 
için hep birlikteyiz, engellerimizi birlikte aşacağız” diye konuştu.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz, Mersin Kadın Pla�or-
mu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzen-
lemiş olduğu gece yürüyüşüne ka�larak farkındalık yara�. 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yöne�m 
kurulumuzun da ka�larak destek verdiği yürüyüş, Kushimoto 
Sokağı’ndan başlayıp, Özgecan Aslan Meydanı’na kadar devam 
e�. ‘Kadınlar Birlikte Güçlü’ yazılı pankartla yürüyüşünü 
gerçekleş�ren avukatlarımız, “Kadına şiddete hayır, güçlüyüz, 
özgürüz, eşi�z” mesajı verdiler. 

‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları 
Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi’ 
kapsamında,  İnsan  Hak lar ı  Eğ i�m Müfreda�nın 
Geliş�rilmesine Yönelik 1. Çalışma Grubu Hazırlık Toplan�sı 
7-8 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
Söz konusu proje çerçevesinde seçilen yedi pilot barodan 
birisi olan Mersin Barosu’nu, İnsan Hakları Merkezi Başkan 
Yardımcımız Av. Ezgi Özkan ka�larak temsil e�.

Toplan�nın ilk günü; Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi 
Başkanı Michael Ingledow ve TBB Başkan Yardımcısı Ünsal 
Toker’in açış konuşması ile başladı. Daha sonra Bağımsız 
Danışmanlar Ersoy Kontacı ile Ivana Roagna tara�ndan ‘İnsan 
Hakları Konusundaki Eği�me İl işkin Taslak İh�yaç 
Değer lendirme Raporunun Sunulması ’,  Bağımsız 
Danışmanlar Gökçen Taner, Ersoy Kontacı, Ulaş Karan, Tolga 
Şirin ile Burak Gemalmaz tara�ndan ‘Help Metodolojisi ve 
İnsan Hakları ile İlgili Help Online Eği�mlerinin Uyarlanması’, 
Program Koordinatörü Elena Yurkına moderatörlüğünde 
‘İnsan Hakları ile İlgili Help Online Eği�mlerinin Uyarlanması’, 
Bağımsız Danışman Ivana Roagna moderatörlüğünde 
‘Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eği�me İnsan Hakları Temelinde 
Stratejik Yaklaşım’ konulu sunumlar yapıldı. 
Toplan�nın ikinci gününde ise, Bağımsız Danışman Dagmara 
Rajska moderatörlüğünde ‘İnsan Hakları İle İlgili Meslek 
Öncesi Eği�m Modüllerinin Geliş�rilmesi’, Bağımsız 
Danışman Konul Gasımova moderatörlüğünde ‘İnsan Hakları 
İle İlgili Meslek İçi Eği�m Modüllerinin Geliş�rilmesi’, 
Bağımsız Danışman Ivana Roagna moderatörlüğünde ‘İnsan 
Hakları İle İlgili Eği�ci Eği�mi ve Aşamalı Eği�mlerin 
Geliş�rilmesi ve Planlanması’ ve Bağımsız Danışman Ersoy 
Kontacı moderatörlüğünde ‘Eği�me İlişkin Sonraki Çalışma 
Grubu Toplan�larının Planlanması’ başlıklı sunumlar yapıldı. 
Projenin önemi hakkında açıklama yapan Mersin Barosu 
İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, 
baroların ve avukatların insan hakları alanındaki çalışmalarını 
daha da geliş�rip derinleş�rmek için projenin önemli 
olduğunu belirterek, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleri her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması 
gereken evrensel değerlerdir. ; İnsan haklarına sahip çıkmak, 
insan hakları savunucusu olan baroların ve avukatların ilk 
görevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm 
yönleriyle korunup hayata geçirileceği bir dünya için, Mersin 
Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen görevi 
yapıyoruz” dedi.

“ENGELLERİMİZİ
BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI ANAMUR’DA YAPTI

KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ
GECE YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

AV. EZGİ ÖZKAN:
“İNSAN HAKLARINA SAHİP

ÇIKMAK İLK GÖREVİMİZDİR”

	20.02.2019

08.03.2019

12.03.2019
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Baromuzun Mart ayı komisyon, merkez 
ve kulüp başkanları toplan�sı, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, başkanlığında yapıldı. 
Gökdelen Hizmet Birimimizde gerçek-
leşen toplan�ya, Başkan Yardımcımız 
Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekrete-
rimiz Av. Adnan Günbay, Saymanımız 
Av. Kazım Yüksel, yöne�m kurulu 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş, A. 
Bilgehan Yaşa ve Av. Burak Can Erden, 
komisyon, merkez ve kulüp başkanları-
mız ka�ldı. 
Toplan�nın ana gündemini, 5 Nisan 
Avukatlar Ha�ası’nda yapılacak olan 
etkinliklerin planlanması ve bu konuda 
fikir alışverişinin yapılması oluşturdu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bağımsız savunmanın temsilcisi ve 

yargının kurucu unsuru olan biz 
avukatlar, güçlü olduğumuzu her 
pla�ormda göstermek zorundayız. Tek 
başımıza değil, bir bütün olarak hareket 
edersek güçleniriz.
 Meslektaşlar olarak el ele vererek 
avukatlık mesleğimize, layık olduğu 
i�barı kazandırana kadar hep birlikte 

mücadele edelim” dedi.
Toplan�da daha sonra komisyon, 
merkez ve kulüp başkanları tek tek söz 
alarak; önümüzdeki süreçte gerçekleş-
�recekleri projeleri sundular, ayrıca 
UYAP sistemi, E-Tebligat sistemi ve 
adliye içerisinde yaşanan sıkın�ları dile 
ge�rdiler. 

19.03.2019

Adana’da 2015 yılında bir camide o 
dönem 12 yaşında olan E.S.'ye cinsel 
is�smarda bulunduğu iddia edilen cami 
imamı M.D.'nin Tarsus 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki yargılamasına bugün 
devam edildi. Duruşmaya Mersin Barosu 
Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz, Mersin 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. 
Tülay Sevgi Can, Av. Yasemin Cingöz, Av. 

Semra Kabasakal, Saadet Öğretmen 
Çocuk İs�smarı ile Mücadele Derneği 
Genel Başkanı Saadet Özkan, Kadın 
Pla�ormu üyeleri, E.S. ve ailesi ka�ldı. 
Savcının sanığın cezalandırılması yönün-
deki mütalaasına, avukatların tutukluluk 
talebine rağmen mahkeme, sanığın 
tutuklanma isteminin reddine karar verdi. 
Mahkeme heye� duruşmayı 29 Mart’a 

erteledi. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
E.S’nin Avuka� Semra Kabasakal ve 
Saadet Öğretmen Çocuk İs�smarı ile 
Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet 
Özkan, adliye önünde yap�kları basın 
açıklaması ile sanığın tutuklanma 
isteminin reddine karar verilmesini ve 
tutuksuz yargılanan sanığın duruşmalara 
ka�lmamasına tepki gösterdi.

BAROMUZUN KOMİSYON, MERKEZ VE KULÜP
BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
VE ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZ, ÇOCUK İSTİSMAR

DAVASINA MÜDAHİL OLARAK KATILDI

20.03.2019
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Mersin Barosu Bisiklet Kulübümüz, 22 Mart Dünya Su Günü 
nedeniyle çevre derneklerimizle birlikte suyun önemine 
dikkat çekmek amacıyla, ‘Su Biterse Hayta Biter’ sloganıyla 
bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin Barosu Bisiklet 
Kulübü üyesi avukatlarımız ka�larak destek verdi. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. Burcu Düzen, 
merkez üyesi avukatlarımız Av. Sinem Şimşek, Av. İlayda Kaya, 
Av. Nida Sevinmiş, Stj. Av. Ezgi Arslan ve Stj. Av. Barış Arslan’ın 
ka�lımıyla yap�ğı toplan�da; merkezin çalışmaları ve 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği 
kapsamında yapılacak olan programın içeriği hakkında 
bilgiler aldı.
Projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinin sunulduğu 
toplan�da, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız 
Av. Burcu Düzen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Şenliği kapsamında, 20-21 Nisan tarihlerinde 
Mersin merkezdeki üç AVM’de, ih�yaç sahibi çocuklar için 
dilek ağacı kurulacağının, 23 Nisan’da ise çocuk şenliği 
düzenleyerek, çocuklara 23 Nisan coşkusunu çeşitli 
etkinliklerle yaşatmak istediklerinin bilgisini verdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, Tarsus'ta devam 
eden is�smar davasını  takip eden Çocuk Hakları 
Merkezimizden, davanın süreci hakkında bilgiler aldı.

23.03.2019

BİSİKLET KULÜBÜMÜZ, ‘SU BİTERSE
HAYAT BİTER’ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

MERSİN BAROSU ÇOCUK HAKLARI
MERKEZİMİZ, 23 NİSAN ÇOCUK

ŞENLİĞİ PROGRAMI TOPLANTISI YAPTI

27.03.2019	

BARO BAŞKANI BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
ERDEMLİ YENİ ADALET SARAYI’NI İNCELEDİ

Mersin Barosu Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, hizmete açılan 
Erdemli Adalet Sara-
yı’nı ve avukatlar oda-
sını yerinde incele-
yerek yetkililerden 
bilgi aldı.
Kargıcak Mahallesi 
çevreyolu üzerinde 6 katlı olarak inşa edilen Erdemli Adalet 
Sarayı’nda Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve Erdemli ilçe 
temsilcimiz ve yöne�m kurulu üyemiz Av. Fahre�n Gürsoy 
ile birlikte incelemelerde bulunan Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Eski Adliye Binası, fiziki yapısı ve personel 
yetersizliği nedeniyle yoğun bir nüfusa sahip olan Erdemli 
ilçesi için yeterli değildi. Erdemli halkının ih�yacına 
yeterince cevap vermiyordu. Yeni Adalet Sarayı’nda yargı 
mensuplarının, avukatların ve adliye çalışanlarının Erdemli 
halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için fiziki 
şartlarının yanı sıra, Adliyede çağdaş çalışma ortamları ve 
ileri teknoloji imkânları sağlanmalıdır. 

Vatandaşların adalete erişimine kolaylığın sağlanması ile 
yargı çalışanlarının verimliliğinin artması doğru oran�lıdır. 
Adalet Sarayı halka gerçek anlamda adalet sunabilmelidir. 
İh�yacı olan diğer ilçelerimizin de yeni Adalet Sarayı’na 
kavuşmasını temenni ediyorum. Yeni Adliye Sarayı’nın 
Erdemli halkına ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını 
ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Avukatlar Odası’nı da inceleyerek eksikleri 
tespit eden Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, eksikliklerin 
5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde tamamlanıp, Avukatlar 
Odası’nın meslektaşlarının kullanımına hazır olacağının 
bilgisini verdi.

“ADALET SARAYI
HALKA GERÇEK
ANLAMDA ADALET
SUNABİLMELİDİR”

25.03.2019
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Kuran kursuna gi�ği caminin imamı 
tara�ndan cinsel is�smara uğrayan 12 
yaşındaki kız çocuğunun davası bugün 
Tarsus Adliyesi’nde görüldü. Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, yöne�m kurulu üyemiz ve 
Tarsus ilçe temsilcimiz Av. Cihan Öktem, 
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Burcu Düzen, merkez 
üyesi Av. Tülay Sevgi Can ve Av. Türkan 
Ö z ü m  Ö z ,  Ta rs u s  2 .  A ğ ı r  C e za 
Mahkemesi’nde bugün yapılan duruş-
maya müdahil olarak ka�ldı.
Tecavüz faili imam Mehmet Doğan’a 25 

yıl hapis cezası verildi ancak duruşmaya 
ka�lmayan sanığın tutuksuz yargılan-
masına karar verildi.  Mahkeme, 
Mehmet Doğan’a cinsel is�smar ve 
kişiyi hürriye�nden yoksun bırak�ğı 
gerekçesiyle toplam 25 yıl hapis cezası 
verdi. Tutuksuz yargılanan Mehmet 
Doğan hakkında hükümle birlikte 
tutuklama kararı verilmedi. Doğan’a 
beş yıldan fazla ceza verildiği için dosya, 
is�naf mahkemesine gidecek. 
Cinsel is�smar davasında bir kez daha 
tutuksuz yargılama kararına tepki 
gösteren Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Ye ş i l b o ğa z ,  “ Ç o c u k  i s� s m a r ı n ı 
ön lemeye  yöne l ik  sözde  a� lan 
adımların içinin ne kadar boş olduğunu 
görmekteyiz.  Çocuğa is�smarda 
bulunan kişinin tutuksuz yargılanması 
hem ailenin ve toplumun vicdanını 
rahatsız etmiş�r, hem de toplumun 
adalete olan güvenini bir kez daha 
sarsmış�r. Cinsel is�smarı meşrulaş-
�racak akıl almaz kararlarla, çocukla-
rımızın ve ailelerinin haya�nı daha fazla 
karartmayın. Cinsel is�smar meşrulaş-
�rılmasın, çocuk is�smarının üstü 
örtülmesin” diye konuştu. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ve yöne�m kurulumuz, TBB dele-
gelerimizle bilgilendirme toplan�sı 
yap�.

Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 

Başkan Yardımcımız  Av.  Fatma 
D e m i r c i o ğ l u ,  y ö n e � m  k u r u l u 
üyelerimiz Av. Bilgehan Yaşa, Av. Ece 
Kovan Demirtaş, Av. Fahre�n Gürsoy, 
Av. Cihan Öktem ileTBB Delegelerimiz; 
Av. Hakan Kendirci, Av. Özgür Özbek, 

Av. Mehmet Zeki Demir, Av. Mutlay 
Halide Başar, Av. Hilmi Kartal Er, Av. 
Mustafa Selaha�n Gül’ün ka�lımıyla 
gerçekleşen toplan�da, yapılan çalış-
malar değerlendirilerek, planlanan 
çalışmalar hakkında görüşler sundu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM
KURULUMUZ, TBB DELEGELERİMİZLE TOPLANTI YAPTI

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
CİNSEL İSTİSMAR MEŞRULAŞTIRILMASIN”

BARO BAŞKANIMIZ VE ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZ, CİNSEL İSTİSMAR DAVASINA MÜDAHİL OLARAK KATILDI

	17.04.2019

25.04.2019
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube öncülüğünde düzenlenen ‘Çocuk 
Koruma İl Koordinasyon Toplan�sı’nda, 
Mersin’de çocuk alanında çalışmalar 
yapan Mersin Barosu, kurum, kuruluş 
ve oda temsilcileri çocuklar için bir 
araya gelerek, yapılacak ortak projeler 
hakkında fikir alışverişi yap�.
Bir otelde düzenlenen toplan�ya 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, Mersin Barosu Başkanı 
Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Burcu Düzen, Mersin İl Emniyet Müdür-
lüğü Çocuk Şube yetkilileri, kurum 

temsilcileri, cumhuriyet savcıları ka�ldı. 
Her kurumun çocuk alanında yapmış 
olduğu çalışmaların değerlendirildiği ve 
önümüzdeki süreçte işbirliği içerisinde 
a�lacak olan adımların görüşüldüğü 
toplan�da;  çocuk  i s�smar ı  ve 
cinayetleri, çocuk işçiliği, çocuk hakları, 
mülteci çocuklar, çocuklara sosyo-
ekonomik destek konusu enine boyuna 
ele alındı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimiz 
tara�ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde 
başla�lan ‘Dilek Ağacı’ Projesi ile dilekte 
bulunan ih�yaç sahibi çocuklar hayallerine 
kavuştu. Proje kapsamında avukatlar ve 
hayırsever vatandaşlar, çocukların ih�yaç-
larını karşılayarak, sevinçlerine ortak oldu.
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
tara�ndan, ih�yaç sahibi çocuklar için  
düzenlenen ‘Dilek Ağacı’  etkinliği 
kapsamında; Forum AVM'de çocukların el 
yazılarıyla yazdığı dileklerden temsili ağaç 
oluşturuldu. İh�yaç sahibi çocukların, 
hayallerini, ih�yaçlarını yazdığı küçük 
kâğıtlar zar�n içine konulup dilek ağacına 
asıldı ve avukatlar, hayırsever vatandaşlara 
çocukların ih�yaçlarını karşılama çağrısı 
yap�. Çocukların hayallerinden oluşan 

dilek ağacına vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Hayırsever vatandaşlar ve 
avukatlarımız; Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezimiz aracılığıyla çocuklara 
hediyelerini ulaş�rarak onların hayallerini 
gerçekleş�rdi.
Proje kapsamında Çukurova İlköğre�m 
Okulu  ve  Naciye  Fi l izay  İ lkokulu 
öğrencilerini ziyaret ederek, çocuklara 
hediyelerini veren Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Burcu Düzen, çocukların 
sevinçlerine ortak oldu. 

“ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK ZOR DEĞİL”

Bu proje ile amaçlarının; çocukların 
kalbine dokunarak, onların yüzünü 
güldürmek ve topluma hoşgörü, sevgi, 
barış, adalet, eşitlik, dostluk, sabır, 
mutluluk, huzur, yardımlaşma bilincini 
aşılamak olduğunu ifade eden Baro 

Başkanımız  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz, 
“Çocukların hayallerini gerçekleş�rmek, 
geleceğe umut ışığı yakmak zor değil. Biz, 
bunu gerçekleş�rmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Projemizde emeği geçen 
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi-
mize, meslektaşlarımıza, Türk Kadınlar 
Birliği’ne ve hayırsever vatandaşlara 
teşekkür ediyorum ” diye konuştu.
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanımız  Av.  Burcu  Düzen ise, 
“Çocukların hayalleri bizler için çok 
önemli. Tüm çocuklarımızın geleceğe 
umutlu bakabilmesi için, hepimiz elimizi 
taşın al�na koyabilmeliyiz” dedi.
Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a, 
Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Burcu Düzen’e, avukatlara, Türk Kadınlar 
Birliği’ne ve destek veren hayırsever 
vatandaşlara teşekkür e�.

ÇOCUKLAR İÇİN TOPLANDILAR

DİLEK AĞACI PROJESİ İLE ÇOCUKLAR HAYALLERİNE KAVUŞTU

25.04.2019

08.05.2019
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Sili�e’de aynı mahallede oturduğu 5 kişi 
tara�ndan uğradığı cinsel is�smar sonucu 
hamile kalan yüzde 50 zihinsel engelli 22 
yaşındaki S.Ş.’nin, 16.05.2019 tarihinde 
Sili�e Ağır  Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasına mağdur vekili olarak ka�lan 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Şirin Güner; Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın, Adli Tıp’ın ‘maruz kaldığı 
eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayabilir’ raporu ile sanıkların beraa�ne 
yönelik mütalaasını, mağdurun ikinci kez 
mağdur edilmesi olarak nitelendirdi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi 
Av. Sebahat Gençtarih ve İzmir Barosu 
üyesi avukatlarıyla birlikte duruşmaya 

mağdur vekili olarak ka�lan Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin 
Güner, “Duruşmaya Mersin Barosu’nun ve 
İzmir Barosu’nun müdahil olarak ka�lma 
talebi reddedildiğinden, mağdur vekili 
olarak ka�ldık. Zekâ yaşı 11-12 olan engelli 
kızın is�smara uğradığı, hamile kalması 
sonucu ortaya çıkmış�r. Yapılan tes�e 
bebeğin babasının bu zanlılardan birisi 
olduğu DNA raporuyla kanıtlandığı halde, 
zanlılar Adli Tıp’ın ‘maruz kaldığı eylemin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilir’ 
raporu ile serbest bırakıldı.  Adli Tıp 
raporundaki çelişkilere ilişkin yapılan 
i�razlar ise kabul edilmedi ve mahkeme 
i�razları göz ardı e�” diye konuştu.

“ADLİ TIP KURULUNDA OLMASI 
GEREKEN UZMANLAR YOKTU”

Adli Tıp Kurulunun eksik toplanarak ve 
kurulda olması gereken uzmanlar olmadan 
raporun hazırlandığını vurgulayan Av. Şirin 
Güner, “Ayrıca is�smara uğrayan S.Ş. ile 
hiçbir görüşme sağlanmadan,  evrak 
üzerinden bu rapor hazırlamış�r. Dosyada 
sanıkların cezalandırılmasına yönelik 
geçerli deliller olmasına rağmen, sadece 
Adli Tıp’ın yetersiz raporuna dayanarak 
sanıklara beraat mütalaası verilmiş olması, 
hukuka ve vicdana aykırıdır. İddia makamı 
bu kararı  vererek adale� sekteye 
uğratmış�r. Mahkeme heye�nin, bu 
mütalaaya karşı sanıkların cezalandırılması 
yönünde karar vererek, adale�n tecelli 
etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu. 
Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Av. 
Şirin Güner, duruşmanın ise 28 Mayıs’a 
ertelendiğinin bilgisini verdi.

Mersin  Barosu Kadın 
Hakları Merkezi Avuka� 
Şirin Güner yap�ğı açıkla-
mada,  Mersin-Davultepe 
ha�nda yolcu taşıyan 
minibüs içerisinde meyda-
na gelen kadına yönelik 
ş idde�  kınadıklar ını , 
minibüs içerisinde meyda-
na gelen kadına yönelik 
şidde�n takipçisi olacakla-
rını söyledi.
Avukat Şirin Güner; “Mer-
sin-Davultepe ha�nda 
yolcu taşıyan minibüs 
içerisinde meydana gelen kadına 
yönelik şidde� kınıyoruz. Sosyal medya 
da paylaşılan ve üzüntü duyulan bu olay 
toplumdaki kadın yönelik şidde�n 
geldiği noktayı ve pervasızlığı göster-
mektedir. Kanunlarımızda ve taraf 
olduğumuz uluslararası anlaşmalarda 

(CEDAW ve İstanbul Anlaşması) kadına 
yönelik her türlü ayrımcılığı ve her türlü 
şidde� suç olarak nitelendirmektedir” 
diye konuştu.

“ŞİDDETİ UYGULAYANIN BASKICI 
TUTUMU ŞİKÂYETİ ENGELLEDİ!”

Şiddet mağduru kadının şikayetçi 

olmadığını söyleyen Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Avuka� Şirin Güner; “Şika-
yetçi olmamanın al�nda, yine 
kadının eril düşünceye karşı 
k o y a m a m a s ı ,  k e n d i n i 
güvende hissetmemesi ve 
şidde� uygulayan kişinin 
baskıc ı  tutumu  olduğu  
gerçeğidir. Suçun niteliği 
gereği, mağdurun şikayete 
bağlı  kalmadan, şüpheli 
hakkında gerekli kovuştur-
manın  yap ı la rak ,  dava 
açılmasını ve en ağır şekilde 

cezalandırılmasını is�yoruz. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının 
insan hakları mücadelesidir. Toplumun 
kadını birey olarak kabul etmesi, 
kadınında toplumun yüklediği rollerden 
kurtulması gerekmektedir” şeklinde 
konuştu.

MİNİBÜSTE KADINA DAYAĞA TEPKİLER SÜRÜYOR 

AV. ŞİRİN GÜNER: “DAVA AÇILMALI EN AĞIR CEZAYI ALMALI”

AV. ŞİRİN GÜNER:
“İDDİA MAKAMI ADALETİ
SEKTEYE UĞRATMIŞTIR”

	24.05.2019

	17.05.2019
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  Mersin Barosu ile Mersin’de faaliyet 
gösteren tüm avukat meslektaşların, meslek onuruna, 
i�barına, kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan 
h�ps://www.wonder.legal/tr/ adlı internet sitesinde yer alan 
internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespi�, 
yayının durdurulması ve kaldırıl-ması ile siteye erişiminin 
engellenmesi için, Mersin Barosu tara�ndan Mersin Sulh Ceza 
Hâkimliği’ne şikâyet dilekçesi verilmiş�r. 

BAROMUZ
YASADIŞI

WEB SİTESİ
HAKKINDA

SUÇ
DUYURUSUNDA

BULUNDU
27.05.2019
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Sili�e’de aynı mahallede oturduğu 5 
kişi tara�ndan uğradığı cinsel is�smar 
sonucu hamile kalan yüzde 50 zihinsel 
e n g e l l i  2 2  y a ş ı n d a k i  S . Ş .’ n i n , 
16.05.2019 tarihinde Sili�e Ağır Ceza 
Mahkemes i ’ndek i  duruşmas ına 
mağdur vekili olarak ka�lan Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı 
A v.  Ş i r i n  G ü n e r ;  C u m h u r i y e t 
Başsavcılığı’nın, Adli Tıp’ın ‘maruz 
kaldığı eylemin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılayabilir’ raporu ile 
s a n ı k l a r ı n  b e r a a � n e  y ö n e l i k 
mütalaasını, mağdurun ikinci kez 
mağdur edilmesi olarak nitelendirdi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
üyesi Av. Sebahat Gençtarih ve İzmir 
Barosu üyesi avukatlarıyla birlikte 
duruşmaya mağdur vekili olarak ka�lan 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 

Başkanı Av. Şirin Güner, “Duruşmaya 
Mersin Barosu’nun ve İzmir Barosu’nun 
m ü d a h i l  o l a ra k  ka � l m a  t a l e b i 
reddedildiğinden, mağdur vekili olarak 
ka�ldık. Zekâ yaşı 11-12 olan engelli 
kızın is�smara uğradığı, hamile kalması 
sonucu ortaya çıkmış�r. Yapılan tes�e 
bebeğin babasının bu zanlılardan birisi 
olduğu DNA raporuyla kanıtlandığı 
halde, zanlılar Adli Tıp’ın ‘maruz kaldığı 
eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayabilir’ raporu ile serbest bırakıldı.  
Adli Tıp raporundaki çelişkilere ilişkin 
yapılan i�razlar ise kabul edilmedi ve 
mahkeme i�razları göz ardı e�” diye 
konuştu.

“ADLİ TIP KURULUNDA OLMASI 
GEREKEN UZMANLAR YOKTU”

Adli Tıp Kurulunun eksik toplanarak ve 
kurulda olması gereken uzmanlar 

olmadan raporun hazır landığını 
vurgulayan Av. Şirin Güner, “Ayrıca 
is�smara uğrayan S.Ş. i le hiçbir 
gö r ü ş m e  s a ğ l a n m a d a n ,   ev ra k 
üzerinden bu rapor hazırlamış�r. 
Dosyada sanıkların cezalandırılmasına 
yönelik geçerli deliller olmasına 
rağmen, sadece Adli Tıp’ın yetersiz 
raporuna dayanarak sanıklara beraat 
mütalaası verilmiş olması, hukuka ve 
vicdana aykırıdır. İddia makamı bu 
ka ra r ı  ve re re k  a d a l e�  s e kteye 
uğratmış�r. Mahkeme heye�nin, bu 
m ü t a l a a y a  k a r ş ı  s a n ı k l a r ı n 
cezalandır ı lması  yönünde karar 
vererek, adale�n tecelli etmesini 
temenni ediyoruz” diye konuştu. 
Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen 
Av. Şirin Güner, duruşmanın ise 28 
Mayıs’a ertelendiğinin bilgisini verdi.

AV. ŞİRİN GÜNER: “İDDİA MAKAMI
ADALETİ SEKTEYE UĞRATMIŞTIR”

	28.05.2019
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MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
 ŞİKAYET EDEN : MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI 
   Adliye Sarayı 4. Kat Akdeniz/MERSİN
ŞÜPHELİLER  : 1-Abdullah Şevki
                 2-Kurgu Kültür Merkezi (Yayınevi ve YayınKurulu)
     Fidanlık Mh. Sakarya Cd. Adakale Sk. 24/A Kızılay Çankaya/ANKARA
SUÇ   : Halkı kanunlara uymamaya ve suça teşvik, müstehcenlik, hayasızca hareketler, 
   çocuğun cinsel is�smarının özendirilmesi,  
SUÇUN ÖĞRENME
TARİHİ   :28.05.2019
AÇIKLAMALAR  :1-Basın ve sosyal medya üzerinden öğrendiğimiz yazar Abdullah Şevki’nin “ZÜMRÜT APARTMANI” adlı suça 
konu kitabı ve bu kitabın önceden incelenmek sure�yle yayınlanmasını sağlayan Kurgu Kültür Merkezi ve Abdullah Şevki hakkında adı geçen 
kitabın suç niteliği dikkate alınarak Cumhuriyet Savcılığınıza suç duyurunda bulunma kararı alınmış�r.   
              2- Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların Cinsel İs�smarı” başlıklı 103. Maddesi “ 
1)Çocuğu         cinsel yönden is�smar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel is�smarın sarkın�lık 
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını 
tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, is�smar durumunda on yıldan, sarkın�lık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkın�lık 
düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâye�ne 
bağlıdır. 
Cinsel is�smar deyiminden; 
 a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 
çocuklara karşı gerçekleş�rilen her türlü cinsel davranış, 
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleş�rilen cinsel davranışlar, 
anlaşılır. 
2)Cinsel is�smarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması sure�yle gerçekleş�rilmesi durumunda, on al� yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis cezasına hükmolunur.
3) Suçun; 
a) Birden fazla kişi tara�ndan birlikte,
 b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak sure�yle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen 
tara�ndan, 
d) Vasi, eği�ci, öğre�ci, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizme� veren ya da koruma, bakım veya göze�m yükümlülüğü bulunan kişiler 
tara�ndan, 
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak sure�yle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki �kralara göre verilecek 
ceza yarı oranında ar�rılır.
4) Cinsel is�smarın, birinci �kranın 
a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da 
b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak sure�yle gerçekleş�rilmesi hâlinde, yukarıdaki �kralara göre verilecek ceza yarı oranında ar�rılır. 
5) Cinsel is�smar için başvurulan cebir ve şidde�n kasten yaralama suçunun ağır ne�celerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaş�rılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
3- Türk Ceza Kanunu’nun “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104. Maddesi ne göre,
(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bi�rmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.
 (2) (Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tara�ndan işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve göze�m 
yükümlülüğü bulunan kişi tara�ndan işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci �kraya göre cezaya hükmolunur.
Şüpheli Abdullah Şevki’nin kaleme aldığı “Zümrüt Apartmanı” adlı kitap ve bu kitabı yayınlayan yayınevi ve sorumluları TCK nun 103. ve 104. 
Maddelerinde yer alan suçları işlemeye teşvik ve tahrik etmektedir.  
Daha ileri giderek TCK nda yer alan suçun suç olmadığı ve meşru olduğu inancını halka yaymaya çalışmaktadır. Bu durum alennen suçun 
meşrulaş�rılması, suçun ve suçlunun övülmesidir.
Şöyle ki, TCK nun “Suç işlemeye tahrik” başlıklı 214. Maddesi,
 “  (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, al� aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 
 (3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azme�ren sıfa�yla cezalandırılır. 
TCK nun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215. Maddesi
 (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir 
tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “ şeklindedir.        (Devamı arka sayfada)

PEDOFİLİYİ TEŞVİK EDEN ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU 29.05.2019
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TCK nun 217. Maddesi “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı olup, 
(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, al� aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
TCK nun “Ortak hüküm” başlıklı 218. Maddesi
(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/25 md.) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yarı oranına kadar ar�rılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleş�ri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
TCK nun “Hayasızca hareketler” başlıklı 225. Maddesi,
(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, al� aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
TCK nun “Müstehcenlik” başlıklı 226. Maddesi,
 (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya 
dinleten,
 b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, 
okutan, söyleyen, söyleten, 
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde sa�şa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların sa�şına mahsus alışveriş yerleri dışında, sa�şa arz eden, satan veya kiraya veren, 
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet sa�şları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, al� aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi al� aydan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üre�minde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri 
kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, sa�şa 
arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 (4) Şiddet kulla9nılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses 
veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, sa�şa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya 
bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(5) Üç ve dördüncü �kralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların 
görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, al� yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü �kra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi 
değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.
4-Şüphelilerin eylemi kitabın yazılması, basılması ve dağı�mı sure�yle kamuoyuna sunularak açıkça pedofili ve çocuk is�smarının 
özendirilerek teşvik edilmesidir.  Çocuk is�smarı ile ilgili Anayasanın 41. Maddesi “ Devlet, her türlü is�smara ve şiddete karşı çocukları 
koruyucu tedbirleri alır” 
Taraf olduğumuz Avrupa Konseyi çocukların cinsel sömürü ve is�smara karşı korunması sözleşmesinin 8. Maddesinde “Tarafların herbiri 
bu sözleşmede belir�len suçları teşvik eden materyanların dağı�mını önlemeye veya yasaklamaya yönelik gerekli yasal tedbirleri alır.” 
şeklindedir. 
Gerek Anayasal düzenleme gerekse uluslararası sözleşmelerde yer aldığı üzere bu durum toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği bozucu 
olmasının yanında, çocuğun toplum içinde güvenli bir şekilde yaşamını idame e�rmesinin açıkça engellenmesi niteliğindedir. Bu aşamada 
ÖNCELİKLE KİTABIN TOPLATTIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEMEK ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.  
Belir�len her iki suç �pi tehlike suçu olup tamamalanmaları için tahrik konusu suçların işlenmeiş olması gerekmez. Bu suçlar kamu barışı 
açısından büyük bir tehlike ifade e�ği için, iş�rak ilişkisinden bağımsız müstakil suç olarak düzenlenmiş�r. Burada önemli olan belirli 
olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azme�şirilmiş ise, 
meselenin iş�rak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirdi.
Suç işlemeye tahrik fiilinin maddi unsurunu, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak oluşturmaktadır. Somut olaydaki kitapta tahrikte 
bulunma eylemi gerçekleşmiş�r. 
Mersin Barosu Başkanlığı ve Yöne�m Kurulu olarak Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 21. bendine göre “Hukukun üstünlüğünü ve 
insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” şeklinde tanımlanan görevimiz gereği en temel insan hakkı 
olan küçük çocuğun korunması gerekliliğinden hareketle adı geçen şüphelilerin çocuğun cinsel is�smarının övülmesi, cinsel is�smar 
suçunun teşviki, suçu ve suçluyu övme  şeklinde yukarıda belir�len eylemlerinin cezalandırılması için iş bu suç duyurunda bulunma 
zorunluluğu doğmuştur. 
Tüm çocuklar ihmal, is�smar ve her türlü riskten korunma hakkına sahip�r. Devlet, çocukların her türlü riskten korunması için gereken tüm 
tedbirleri almalıdır.
DELİLLER: h�p://www.birgun.net/haber-detay/cocuk-is�smarinin anla�ldığı kitap, h�p://www.sozcu.com.tr/haya�m/kultur uzan�lı 
28.05.2019 erişim tarihli haberler, 2013 yayım yılı Zümrüt Apartmanı isimli kitap, ilgili sayfası ve sosyal medyada yazarın ve yayınevinin 
açıklamaları.
HUKUKİ NEDENLER: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Eki protokoller, Anayasa, TCK, CMK, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belir�len ve resen bulunacak nedenlerle şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK da  tanımlanan “Suç İşlemeye 
Tahrik” “Kanunlara Uymamaya Tahrik”  “Müstehcenlik”, “Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından ve soruşturma aşamasında tespit edilecek 
diğer hususlar dikkate alınarak KAMU DAVASI AÇILMASINI, KİTAPLARIN TOPLATILMASINA KARAR VERİLMESİNİ, ŞÜPHELİLERİN 
CEZALANDIRILMASINI saygılarımızla talep ederiz.28.05.2019
        Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
                                            Mersin Barosu Başkanı            
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Mersin Barosu Başkanlığı , Erdemli’de yetkisi olmadığı halde 
yasa dışı hukuki danışmanlık adı al�nda faaliyetlerde 
bulunarak, avukatların yetki alanına girip haksız kazanç 
sağlayıp, vatandaşları yanlış yönlendirerek zarara uğra�ğını 
tespit e�ği şirket yetkilisi hakkında, Erdemli Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonucu, 
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tara�ndan arama ve el koyma 
işlemleri yapılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 
çocuklara cinsel is�smardan korunma 
yollarını ve haklarını, ‘Sihirli Küre’ adlı 
�yatro oyunu ile anla�. 
Dünyada ve ülkemizde önemli bir konu 
olan çocuklara yönelik cinsel is�smar ve 
is�smardan korunma yolları ile çocuk 
haklarının anla�ldığı, Mersin Devlet 
Opera ve Balesi (MDOB) rejisörü Melih 
Öztürk’ün yazdığı ve yöne�ği, dekor ve 
kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın 
üstlendiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu, 
Mersin Barosu’na kayıtlı Avukatlar 
Ayşemsu Kaya, Burak Arkalı, Ahmet 
Paket, Kamil Ekinci, Ezgi Çakır, Tülay 
Sevgi Can, İlayda Kaya, Nazikeda Kaya, 
Elif Kurt, Funda Üvek, Derya Korkmaz, 

A r i f e  T e k e l i ,  M u s a 
Karabacak, Zehra Çoban, 
Nida Sevinmiş, Ayşe Elvan 
B i l g i n  ve  Zey n e p  C a n 
tara�ndan Mersin Kültür 
Merkezi'nde sahnelendi. 
Avukatlar, oyunu ilgiyle 
i z l e y e n  ç o c u k l a r a 
karşılaşabilecekleri olumsuz 
o l ay l a r  ka rş ı s ı n d a  n e 
yapacaklarını eği�ci ve 
öğre�ci mesajlarla aktardı. 
Sihirli  Küre adlı �yatro 

oyunu ile geleceğimizin temina� 
ç o c u k l a r ı m ı z ı n 
is�smardan korunma 
y ö n ü n d e 
b i l i n ç l e n m e l e r i , 
toplumda bu konuda 
farkındalık yara�lması 
ve çocuklara hukuk 
kuralları ile tanınmış 
olan çocuk haklarının 
anla�lması, öğre�lmesi 
amaçlanmakta olup, 
oyun ilkokul 1, 2, 3 ve 4. 
sınıf çocuklarına Mersin 
i l i  v e  i l ç e l e r i n d e 
periyodik olarak sahnelenecek.

“DAHA ETKİN MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMEK 

ZORUNDAYIZ”
Tiyatroyu Mersin Barosu yöne�m 
kurulu üyeleri Av. Ece Kovan 
Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa, 
a v u k a t l a r l a ,  ç o c u k l a r l a , 
öğretmenlerle ve velilerle birlikte 
izleyen Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, her gün 
ç o c u k  i s � s m a r ı  h a b e r i n i n 

gündemde yer aldığını belirterek, 
“Toplum olarak cinsel is�smara karşı 
durmak üzere  mücadele  etmek 
zorundayız .  Mes lektaş lar ımız ın 
s a h n e l e d i ğ i  � y a t r o  o y u n u , 
çocuklarımıza cinsel  is�smardan 
korunma yollarını anlatmak, daha 
korunaklı hale gelmesi için baro olarak 
sunmuş olduğumuz etkinliklerden bir 
tanes i .  Bu  oyun  daha  önce  de 
avukatlarımız tara�ndan sahnelendi. 
Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, çocuk 
rolündeki avukatlarımıza karşılaş�kları 
kötü olaylara karşı doğru yönlendirme 

yapması, �yatronun amacına ulaş�ğını 
göstermektedir. Yap�ğımız bu hizmet, 
çocuk is�smarının önlenmesinde bir 
adım olur. Ancak toplum olarak çocuk 
is�smarına ve şiddete karşı hep birlikte 
m ü c a d e l e  e t m e k  z o r u n d a y ı z . 
Yasalarımızı daha etkin kılmalıyız, daha 
etkin mücadele yöntemleri geliş�rmek 
zorundayız. Mersin’de öğrencilerimize 
ve öğrencilerimize bu �yatro oyununu 
sahnelemekten Mersin Barosu olarak 
mutluyuz” şeklinde konuştu.

MERSİN BAROSU,
YASA DIŞI HUKUKİ

DANIŞMANLIK ŞİRKETİ
HAKKINDA SUÇ

DUYURUSUNDA BULUNDU

ÇOCUKLARA İSTİSMARDAN KORUNMA YOLLARI TİYATROYLA ANLATILDI

	29.05.2019

29.05.2019
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Mersin Barosu yöne�m kurulu üyemiz 

Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Hayvan 

Hakları Komisyonu Başkanımız Av. 

Ahmet Orçun Özekenci ve komisyon 

üyesi avukatlarımızla birlikte, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan 

Bakım Evi ve Rehabili-tasyon 

Merkezi'nde inceleme-lerde 

bulundu. 

Barınakların hayvan haklarına 

u y g u n l u ğ u n u  i n c e l e y e n 

avukatlarımız, yetkililerden 

bilgi aldı. Hayvan Hakları 

Komisyonu Başkanı Av. Ahmet 

Orçun  Özekenci, “Hayvan 

hakları da bir hak�r. Ziyare-

�mizde sokak hayvanlarının 

barınaktaki sağlıklı yaşam 

koşullarının yasal düzen-

lemeye ve AB standartlarına   

u y g u n  o l u p  o l m a d ı ğ ı n ı 

inceledik, eksiklikleri dile 

ge�rdik. Hayvanların bakımı, 

beslenme, sağlık, temizlik 

sorunları, metrekareye düşen 

hayvan sayısı ve bunun gibi 

birçok kriterler, hayvanların 

sağlıklı barınma koşullarına 

uygun olmalıdır. Bu anlamda 

ziyaret e�ğimiz barınağın koşulları 

diğer bir çok barınağa göre  daha iyi 

durumdadır. Bu sebeple öncelikle 

yetkililere teşekkür ediyoruz” diye 

konuştu.

Hayvan haklarının Anayasa içerisinde 

yer aldığını belirten Mersin Barosu 

yöne�m kurulu üyesi Av. Mahçe 

İnanoğlu Deprem ise,  “Ne yazık ki 

ülkemizde barınakların çoğu toplama 

kampı görünümündedir ve standartları 

yoktur. 

Çoğu barınakta hayvanların 

yaşam koşulları, olması gereken 

standartların çok gerisinde 

bulunmaktadır. Bu sebeple 

barınaklar kimsesiz  sokak 

hayvanlarının kötü şartlarda 

bakıldığı yer olmamalı. Dene-

�mler olmalı, önlemler alınmalı 

ve barınma koşullarının elverişli 

olmadığı yerlerde yetkililere 

caydırıcı yap�rımlar uygulan-

malıdır. Burada sokak hayvan-

larının yaşam mücadelesine de 

tanık oluyoruz. İnsanlarımızı 

barınaklardaki kimsesiz hayvan-

ları sahiplenmeye özendirme-

liyiz” şeklinde konuştu.

Mersin Barosunun ziyare�nden 

ve ilgisinden mutluluk duyduğu-

nu ifade eden yetkililer, hukuk-

çu gözüyle görülen eksikliklerin 

giderilmesi için gerekli çalışma-

ların yapılacağını söyledi.

MERSİN BAROSU HAYVAN BAKIM
EVİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

	02.06.2019
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Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, 
‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan 
Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak 
Projesi’ kapsamında, 13-14 Haziran 
2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan, 
İnsan Hakları Eği�m Müfreda�nın 
Geliş�rilmesine Yönelik 3. Çalışma 
Grubu Toplan�sı’na ka�ldı.
Baroların insan hakları merkezlerinin 
güçlendirilmesi amacıyla hayata 
geçirilen proje kapsamında, yedi pilot 
barodan birisi olan Mersin Barosu’nu 
temsilen ka�lan İnsan Hakları Merkezi 
Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, 
“Uygulamaya yönelik tüm oturum-
larda özetle; ye�şkin eği�mine yönelik 
tasarlanan eği�m modüllerinin işlev-
selliği, kolaylaş�rıcıların uygulamada 
karşılaşabilecekleri sorunlar, etkile-
şimli sunumun ka�lımcılara katkısı 
ortaya konmuştur. Toplan�da, insan 
hakları eği�mi bakımından, ulusal ve 
uluslararası uzmanlarca temel eği�m 
taslak modüllerin son halinin verilmesi 
hedeflenmiş�r. Temel hak ve özgür-
lüklerin korunmasında ve güçlendiril-
mesinde, hak ihlallerinin önlen-
mesinde, barolara ve avukatlar büyük 
görev ler  düşüyor.  Top lumsa l 
sorunların temeli, insan haklarının 

korunamamasıdır.  Bu nedenle 
periyodik olarak düzenlenen bu 
toplan�yı çok önemsiyoruz” dedi.
13 Haziran’da gerçekleşen ve açılış 
konuşması ile başlayan toplan�nın 
gündem maddesi  kapsamında; 
bilgilendirme toplan�sı yapılarak, 2 
gün süren insan hakları eği�mi 
modüllerinin uygulama denemeleri 
için çalışma grupları belirlendi. Birinci 
oturumda, grup çalışmaları kapsa-
mında a�lacak adımlar, öğrenme 
hedefleri, süreler, eği�m teknikleri, 
içerik, araçlar ve dağı�lacak eği�m 
materyalleri belirlendi. Takip eden 
diğer oturumlarda toplam 4 modülün 
uygulama ve değerlendirmesi yapıldı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
öncülüğünde düzenlenen toplan�da, 
Mersin’de çocuklarla ilgili faaliyet gösteren 
tüm kurumlar bir araya gelerek, çocuk 
işçiliğinin önüne geçilmesine yönelik 
yapılacak olan projeler sunuldu.
Mersin’de 5.’si gerçekleşen toplan�, 
M e r s i n  B a r o s u  G ö kd e l e n  H i z m e t 
Birimi’nde gerçekleş�.  Toplan�ya Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Çocuk 
Hakları Merkezi’nden sorumlu yöne�m 
kurulu üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Dep-
rem, Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Burcu Düzen ve Mersin’de çocuklarla ilgili 
faaliyet gösteren tüm kurumlar ka�ldı.

Çocuk işçiliğinin ülkemizin kanayan yarası 
olduğunu ifade eden Mersin Barosu 
B a ş k a n  Ya r d ı m c ı m ı z  A v.  F a t m a 
Demircioğlu, ken�mizde bu sorunun 
önüne geçilebilmesinde kurumlarla el ele 
verip güç birliği yapılmasının çok önemli 
olduğunu ve bundan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, “Mersin’in çocuk 
işçiliğini yenen bir kent olarak anılıp, 
Türkiye’ye örnek bir kent olacağına 
inanıyorum. Tüm ka�lımcılara teşekkür 
ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Mersin Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi ve tüm kurumlar, 
Mersin’de çocuk işçiliğinin önlenmesine 
yönelik hazırlamış oldukları projeleri 
sunarak, karşılıklı fikir alışverişi yap�lar.

AV. EZGİ ÖZKAN: 
“TOPLUMSAL SORUNLARIN TEMELİ, İNSAN

HAKLARININ KORUNAMAMASIDIR”

MERSİN BAROSU
VE KURUMLAR
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

İÇİN EL ELE VERDİ

17.06.2019

18.06.2019
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Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 
İnsan Hakları Merkezi ve Engelli 
Hakları Komisyonu, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı tara�ndan 19 Haziran 2019 
t a r i h i n d e  d ü ze n l e n e n  ‘ S o sy a l 
H izmet ler  Ça l ı ştay ı ’nda ,  kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ile konunun uzmanlarıyla 
bir araya gele-rek, ‘Herkes İçin Hep 
Birlikte’ sloganıyla, dezavantajlı 
grupların sorunlarının çözümüne 
yönelik stratejik plan belirlendi.
Yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, 
mülteciler, toplumsal cinsiyet, sosyal 
yardım ve bağımlılık başlıklarıyla 
oluşturulan çalışma masalarında; çoc-
uklarla ilgili Av. Türkan Özüm Öz, 
engellilerle ilgili Av. Tufan Özarslan ve 
Av. Nida Sevinmiş, mültecilerle ilgili Av. 
Hasan Keleşoğlu ve Av. Funda Üvek, 
toplumsal cinsiyetle ilgili Av. Derya 
Demir ve gençlerle ilgili Stj. Av. Barış 
Arslan, sorunların çözümüne yönelik 
a�lması gereken adımlarla ilgili proje-
lerini sundu ve fikir alışverişi yapıldı.
Yaşları, cinsiyetleri, bedensel ve zihin-

sel engelleri, madde bağımlılıkları ve 
kimlikleri nedeniyle özel sosyal hizmet-
lere ih�yaç duyan hedef grupların 
sorunlarının tar�şılıp, etkili poli�kalar 
geliş�rilmesinin hedeflendiği ve 
‘Herkes İçin Hep Birlikte’ sloganıyla 
hayata geçirilen çalıştay kapsamında, 
Mersin’de ka�lımcı bir anlayış ile 
stratejik plan belirlendi.

Çalıştayı değerlendiren Mersin Barosu 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Deza-
vantajlı grupların sorunları var olduk-
ça, toplumsal huzurun sağlanması, 
toplumun ilerlemesi mümkün değildir. 
Farklı kurumların güç birliği ile a�lan 
bu adımın, ken�mizin geleceği için bir 
umut olacağına inanıyorum” dedi.

Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, yöne�m Kurulu 
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, 
Av. Burak Can Erden ve Mersin Barosu 
Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı-
mız Av. Ahmet Orçun Özekenci, 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer’i makamında ziyaret e�. 
Ziyaret kapsamında, sokak hayvanla-
rına yasalar çerçevesinde daha iyi 
koşullarda yaşam hakkının sağlanması 
için görüş alışverişinde bulunulmuş-

tur. Mersin’deki hayvan severlerin 
sıkın�larını dile ge�ren Mersin Barosu 
Hayvan Hakları Komisyonu Başka-
nımız Av. Ahmet Orçun Özekenci ise, 
“Geçici Bakim Evi ziyaretlerimizde 
önceliğimiz, dört ayaklı dostlarımızın 
sağlık ve iyiliğidir. Bunu sağlamak için 
emek veren  herkese  teşekkür 
ediyoruz. Gerek sokaklarda yasayan, 
gerekse geçici bakim evinde misafir 
edilen dostlarımız için,  Mersin 
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği 
yapmak, onlardan destek almak ve 
e l i m i z d e n  g e l d i ğ i n c e  d e s t e k 
vermekten onur duyacağız. Sokak 
hayvanlarının sağlıklı yaşam, barınma 
ve beslenme hakkına sahip çıkmak 
ortak sorumluluğumuzdur, uygar bir 
kent olmanın gerekliliğidir” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer ise, sokak 
hayvanları ile ilgili hayata geçirecekleri 
projeleri hakkında bilgiler vererek, 
Mersin Barosu ile işbirliği yapmaktan 
mutluluk duyacaklarını söyledi.

MERSİN BAROSU  OLDU‘HERKES İÇİN HEP BİRLİKTE’

MERSİN BAROSU VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ
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Mersin Barosu İnsan Hakları 
Merkezi üyemiz Av. Mehmet 
Altuntaş, Mersin Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube’de 
görevli olan kolluk görevlile-
rine, ‘İnsan Hakları Eği�mi’ 
verdi.
28. 06. 2019 tarihinde İnsan 
Hakları Merkezimiz tara�ndan 
kolluk görevlileri ile yapılan 
insan hakları eği�mi çalışma-
sında, insan haklarının tanımı 
hakkında ka�lımcılar bilgilen-
dirildi.  Çalışma kapsamında; 
ülkemizdeki ve uluslararası sözleşm-
elerdeki insan hakları düzenlemelerine 
a��a bulunuldu. Ka�lımcılar, insan 
hakları alanına ilişkin çok geniş bir 

k ü l l i ya t  b u l u n m a s ı n a  ra ğ m e n , 
ülkemizin neden insan hakları alanında 
isteni len düzeyin çok geris inde 
kaldığının nedenleri hakkında fikirlerini 
sundu. Akabinde ise, bireysel olarak 

h e r  p o l i s  m e m u r u n u n , 
avuka�n veya savcının, insan 
haklarına duyarlılığın neresin-
de durduğu ve durması gerek-
�ği hususunda fikir alışverişin-
de bulunuldu. İnsan hakları 
meseles inin çok boyut lu 
olduğu dikkate alındığında, 
yapısal  sorunların çeşit l i 
�kanıklara sebebiyet verdiği ve 
çözümsüzlük üre�ği tar�şıldı. 
Son olarak; her bireyin öz say-
gı, ahlak ve iyi niyet çerçeve-
sinde insan hakları mesele-

sine, kendi bulunduğu yerden bütün 
zorlukları bilerek hak kavramına taraf 
olması gerek�ğinin vurgulanmasıyla 
eği�m çalışması sona erdi.

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde cemaate 
ait olduğu belir�len kız yurdunda 29 
Kasım 2016’da çıkan, 11’i öğrenci 12 
kişinin yaşamını yi�rdiği yangınla ilgili 
davanın karar duruşması 04.07.2019 
t a r i h i n d e  K o z a n  A ğ ı r  C e z a 
Mahkemesi’nde görüldü.
M e r s i n  B a r o s u  Ç o c u k  H a k l a r ı 
Merkezi’nden sorumlu yöne�m kurulu 
üyemiz Av. Ece Kovan Demirtaş, 
merkezi üyesi Avukatlar, Şilan Türk, 
Dilber Öktem ve Funda Üvek karar 
duruşmasını takip e�. Duruşmaya 
Mersin Barosu, Aydın Barosu, Ankara 
Barosu, Bursa Barosu, Diyarbakır 
Barosu, İzmir Barosu, İstanbul Barosu, 
Hatay Barosu’nun müdafi olarak 
ka�lma talepleri  reddedilmiş�r. 
D u r u ş m aya  ö l e n  v e  ya ra l a n a n 
çocukların aileleri de ka�ldı.
Tar�şılan karara göre,  mahkeme 12 
sanığı çeşitli oranlarda hapis cezasına 
çarp�rırken, 6 sanık ise beraat e�. 
Kamu görevlisi sanıklar hakkında ölüme 
sebebiyet suçundan beraat verilirken, 
haklarında ihmal sure�yle görevi 
kötüye kullanma suçundan ceza 
verilmiş�r. Mahkeme heye�, yurt 
müdürü Cumali Ali Genç’i 11 yıl 1 ay 10 
gün, yurt yöne�cileri İsmail Uğur’u 12 
yıl 2 ay 20 gün, Mehmet Deniz’i 10 yıl, 
Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan 

Dede ve Ramazan Keleş’e 
8’er yıl 10’ar ay 20’şer gün 
hapis cezası verdi. 
Mahkeme, ‘bilinçli taksirle 
birden fazla kişinin ölümü ya 
da yaralanması’ suçundan 
haklarında beraat kararı 
verdiği kamu görevlileri 
Mehmet Aktaş, Ramazan 
Arı, Davut Gökçeli, Bayram 
Aydın, Cihan Ünal’ı ‘görevi 
kötüye kullanma suçundan’ 
7’şer ay 15’er gün hapis 
cezasına çarp�rdı. Kamu 
görevlilerine verilen 7’şer ay 
15’er günlük hapis cezasın-
da hükmün açıklanması geri bırakıldı. 
Mahkeme heye�, i�aiye erleri Dursun 
Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat 
Sarraf, Yücel Turaç ile Mehmet İpek ve 
Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı 
verdi.

“BU HÜKÜM KABUL EDİLEMEZ”
En başından i�baren yapılmış olan 
yargılamanın ve 04.07.2019 tarihli 
kararın, hukukil iği  sorgulanacak 
nitelikte bir karar olduğunu vurgulayan 
Mersin Barosu yöne�m kurulu üyemiz 
Av. Ece Kovan Demirtaş, “Tüm ka�lan 
vekillerinin, kamu görevlileri de dâhil, 
yargılanan bütün sanıklar açısından 
olası kast ile birden fazla kişinin 

ö l ü m ü n e  s e b e b i y e t  v e r i l m e s i 
suçundan, ceza tayini yönündeki 
talepleri reddedilmiş, bir kısım sanıklar 
h a k k ı n d a  b i l i n ç l i  ka st l a  ö l ü m e 
sebebiyet verme suçundan hüküm 
kurulmuştur. Ne�cede, bu hüküm 
kabul edilemez. Alınan karar, toplumun 
adalete olan inancını ve vicdanları 
yaralamış�r. Ayrıca dosyada, delillerin 
üzerinin kapa�lması ve bazı delillere de 
ulaşımın engellenmesi çok açıkça 
kendini göstermiş�r. Tevsii tahkikat 
talepleri reddedilmiş dosya birçok 
eksiklikle karara bağlanmış�r. Mersin 
Barosu olarak, devam edecek olan 
sürecin takipçisi olacağız” şeklinde 
konuştu.

İNSAN HAKLARI MERKEZİMİZDEN KOLLUK
GÖREVLİLERİNE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 

 “ALADAĞ KARARI, HUKUKİLİĞİ
SORGULANACAK NİTELİKTEDİR”
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Mersin Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi üyelerimiz Av. Dilber 
Öktem ve Av. Barış Arslan, 
M e r s i n  V a l i l i ğ i  İ l 
K o o r d i n a s y o n  K u r u l u 
Toplan�sı’na ka�ldı. Mersin 
V a l i s i  A l i  İ h s a n  S u 
başkanlığında gerçekleşen 

toplan�da, çocuk is�smarı ile 
ç o c u k  i ş ç i l i ğ i n i n  ö n ü n e 
g e ç i l e b i l m e s i  v e  ç o c u k 
haklarının korunması için 
a�lması gereken adımlar 
konusunda kurumlar arası 
is�şare yapı larak, çözüm 
önerileri sunuldu. 

Mersin Barosu Kadın Haklar ı 
Merkezi olarak, AİLE HUKUKUNDAN 
DOĞAN DAVALARDA ZORUNLU 
AR AB ULUC ULUK S İ ST E M İ Nİ N 
M Ü M K Ü N  O L M A Y A C A Ğ I N I  
ISRARLA BELİRTİYORUZ.
İstanbul Sözleşmesi’nin 48/1.  
Maddesi “Taraf devletler, Sözleşme 
kapsamındaki şiddet eylemlerinde 
arabuluculuk ve uzlaş�rma da dahil, 
zorunlu alterna�f uyuşmazlık 
çözüm süreçlerini yasaklamak 
üzere, gerekli hukuki veya diğer 
önlemleri alacaklardır” demek 
sure�yle, şiddet içeren uyuşmazlıklarda 
zorunlu alterna�f uyuşmazlık çözüm 
yolları yasağını ge�rmiş�r.
Her ne kadar boşanma kararları ani 
alınmış gibi görünse de,  aslında bu karar 
aylar ha�a yıllarca süregelen bir geçmişe 
dayanır  ve neredeyse tamamının 
temelinde fiziksel şidde�n dışında 
psikolojik, ekonomik, cinsel, sözel şiddet 
boşanmaya sebep olmaktadır. Aile 

Hukukundan doğan davalarda zorunlu 
arabuluculuk ile sadece fiziksel şiddet 
arabuluculuk kapsamı dışında tutulmuş 
kadına yönelik diğer şiddetler böylece 
görmezden gelinmiş ha�a aklanmış�r.
Ayrıca, boşanma kararı alırken kadın 
gerek ailesi gerekse de çevre tara�ndan 
baskı al�nda kalmaktadır. Hal böyle iken, 
kadın boşanma kararını alırken zorlu bir 
süreçten geçmekte olup, BOŞANMADA 
ARABULUCULUK düzenlemesi ge�rilerek 

kadın için daha da zorlu bir süreç 
başlayacak�r. Ge�rilecek düzenle-
menin amacının eşleri BARIŞTIR-
MAK!! ve mahkemelerin iş yükünün 
azal�lmasının sağlanması olduğu 
belir�lmektedir. Oysaki boşanma 
kararı, alınması zor bir karar iken ve 
eşler bu kararı alırken birçok 
evreden geçmiş, zaten barışamamış 
ve evliliklerini kurtaramamış iken, 
ARABULUCULUK kurumunun bu 
barışmayı sağlaması mümkün 
değildir. Arabuluculuk eşler için 
–özellikle de kadın için- boşanma 

sürecini daha da zorlaş�rmaktan ha�a 
adalete ulaşmasını engellemekten öteye 
gidemeyecek�r.
Yukarıda kısaca belir�ğimiz çekinceleri-
mizi aşağıda imzası olan tüm meslektaş-
larımız ve sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri olarak saygı ile sunuyoruz.

MERSİN BAROSU KADIN HAKLARI 
MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZ,
İL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISINA KATILDI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
	10.07.2019	
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Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak, yoksulluk nafakası şartlarının 
değiş�rilmesine ilişkin çalışmaları endişe 
ile  izliyor  YENİ  BİR DÜZENLEME 
YAPILMASINA İHTİYAÇ OLMADIĞINI 
ISRARLA BELİRTİYORUZ.
Halihazırda Türk Medeni Kanunu’nun 
176. maddesinde nafakanın sona 
erdirilmesi, kaldırılması ve indirilmesi 
şartları  düzenlenmiş�r.  Kanunda 
yoksulluk nafakasına ilişkin 
kendiliğinden  sona erme, 
azal�lma ve kaldırılma 
şartları zaten düzenlendi-
ğinden yeni bir düzenleme-
ye ih�yaç olmadığı açık�r. 
Ayrıca,  yasa yoksulluk 
nafakasının hem erkeğe 
hem de kadına bağlanabile-
ceğini açıkça belirtmiş�r. 
Ancak toplumda kadının 
erkekle eşit olmaması ve 
kadının erkeğe göre ekono-
mik olarak güçsüzleş�ril-
mesi sebebiyle yoksulluk 
nafakası genellikle kadına 
bağlanmaktadır.
Türkiye,  Kadına  Karşı  Her  Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi - 
CEDAW ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şidde�n Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi- İstanbul Sözleşmesi’ni 
onaylamış ve bu sözleşmeleri uygulama 
taahhüdünde  bu lunmuştur.  Bu 
taahhütlerin başında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması, kadınların siyasi, 
e k o n o m i k  v e  s o s y a l  o l a r a k 

güçlendirilmesi, şidde�n önlenmesi ve 
ş i d d e t  m a ğd u r l a r ı n ı n  ko r u n u p 
desteklenmesi yer almaktadır. Kadının 
güçlendirilmesi; eği�mi için her türlü 
destek ve imkânın tanınması, ekonomik 
olarak güçlü hale ge�rilmesi, iş bulma 
imkânlarının  ar�rılması,  çalışma 
koşullarının iyileş�rilmesi, kreş imkânının 
sağlanması, siyasal, sosyal ve kültürel 
o larak  destek lenmes i  ve  karar 

mekanizmalarında yer alması  ile 
mümkündür.
Ülkemizde, ista�s�klere bak�ğımızda, 
kadın-erkek eşitsizliği  nedeniyle 
ayrımcılığa da uğrayan kadınların 
is�hdam oranlarının oldukça düşük 
olduğu görülecek�r.  Tüm veriler 
incelendiğinde görülecek�r ki kadınlar 
ekonomik ve sosyal alanda güçsüz, 
desteksiz bırakılmaktadır. 
Kamuoyunda bir süredir gündemde olan 
mağdur erkekler başlığı al�nda yapılan 

propaganda ve imza kampanyaları ise 
nafaka düzenlemesine ilişkin tekil 
mağduriyetlerdir. Ülkemizde nafaka 
ödediği için mağdur olan erkeklerin 
şartları ile nafaka alamadığı için mağdur 
o l a n  k a d ı n l a r ı n  ş a r t l a r ı 
karşılaş�rılamayacak durumdadır. Kadın 
yoksulluğunun giderek ar�ğı, işsizliğe 
dair  tablonun kadınlar  aleyhine 
ağırlaş�ğı ve yaşamın her alanında 

şidde�n olağan hale geldiği 
günümüzde  böyle  bir 
düzenlemenin gündeme 
g e l m e s i  k a d ı n l a r a 
‘BOŞANMAYIN,  BOŞA-
NIRSANIZ SONUÇLARINA 
KATLANIRSINIZ’ demekten 
başka bir  anlam ifade 
etmemektedir.  Ayrıca, 
KADINLARIN ERKEKLERİN 
ÜZERİNDE ASALAK OLARAK 
YA Ş AYA N  C A N L I L A R 
OLARAK GÖSTERİLMESİNİ 
DE KABUL ETMİYORUZ.
Yukarıda kısaca açıkla-
dığımız gerekçelerle Nafaka 

düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi  Genel  Kurul  gündemine 
alınmamasını talep ediyoruz.mesinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
gündemine alınmamasını talep etmek 
amacıyla  başlatmış  olduğu imza 
kampanyasına tüm meslektaşlarımızın 
ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
desteğini bekliyoruz. 

          MERSİN BAROSU KADIN 
HAKLARI MER

Çevre ve Kent Hukuku Çalıştayı’nın 3.’sü, 
Denizli Barosu tara�ndan düzenlendi. 
Denizli’deki JES ve HES’lerin zararlarının 
anla�larak bilgilendirmelerin yapıldığı, 
ÇED süreci ve dava süreçlerinin anla�ldığı 
çalıştaya, Mersin Barosu Kent ve Çevre 
Komisyonu üyemiz Av. Semra Kabasakal, 
alanında uzman akademisyenler, oda 
başkanları, çevre ve doğaya duyarlı  bir 

çok baro avukatları ka�ldı.
Çalıştayda, “JES ve HES yapısı hukuksal ve 
tekniksel eksiklikler, JES’lerin toprak ve 
tarım üzerindeki etkisi, JES ‘lerin  insan 
sağlığı üzerindeki etkisi, ÇED’lerin 
durumu,  çevre hukuku, JES ve HES’lerin 
o r t a k  ke s i ş i m  k ü m e s i  o l a n  s u ” 
ko n u l a r ı n d a  s u n u m l a r  ya p ı l a ra k 
ka�lımcılar bilgilendirildi.

KENT VE ÇEVRE
KOMİSYONUMUZ,

DENİZLİ’DE
DÜZENLENEN

‘ÇEVRE VE
KENT HUKUKU’

ÇALIŞTAYINA KATILDI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
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Mersin Barosu Bilişim Komisyonu Başkanı Av. Murat Demirtaş 
ve komisyon üyesi Av. Yunus Deryaler, Mut Baro Odası'nda 
avukatlarımızla bir araya gelerek, UYAP sistemi hakkında 
bilgilendirme çalışması yap�.
İlçelerde görev yapan avukatlarımıza UYAP sistemi hakkında 
bilgilendirme çalışmaları devam edecek olup, Bilişim 
Komisyonumuz tara�ndan meslektaşlarımıza bu konuda 
gerekli eği�m verilecek�r. 

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Orçun 
Özekenci, komisyon üyesi Av. Şevin Şahin ve Av. Rauf Sina Aycan ile 
birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Orçun Özekenci, belirli 
periyotlarda hayvan barınaklarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarının 
yasal düzenlemeye ve AB standartlarına uygun olup olmadığını 
inceleyip eksiklikleri dile ge�rdiklerini söyledi. Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Geçici  Hayvan 
Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni daha önce ziyaret 
e�klerini, hukukçu gözüyle 
yap�kları inceleme sonucunda 
tespit e�kleri eksikliklerin son 
d u r u m u n u 
değer lend i rd ik ler in i  ve 
yetkililerden bilgi aldıklarını 
ifade eden Av. Ahmet Orçun 
Özekenci,  “Barınaklarda 
tutu lan  hay vanlar ın  iy i 
koşullarda yaşa�lması, sağlık, 
b e s l e n m e  v e  t e m i z l i k 
koşullarının hukuk kurallarına 

ve uluslararası  standartlara uygun biçimde sağlanması 
gerekmektedir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi uygulanmalı, 
hayvan hakları da, insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. Dilsiz 
hayvanların sesi olmak, herkesin görevidir. Mersin’de sokak 
hayvanları sahipsiz değil. Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu 
olarak, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokak hayvanlarının iyi 
koşullarda yaşam hakkını sağlamak için çalışıyoruz. Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, birçok barınağa göre daha iyi durumda. Bu nedenle 
yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Yetkililer ise, hayvan 
haklarının korunmasında Mersin Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile 
işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Şirin 
Güner, merkez üyesi Av. Dilber Öktem ve Av. Tuğçe Akın ile 
birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
tara�ndan düzenlenen, Kadın Koopera�fçi l iğinin 
Güçlendirilmesi Çalıştayı'na ka�ldı. 
Kadın koopera�flerinin güçlendirilmesi, sürdürülebi-
l ir l iklerinin sağlanması,  kurumsal kapasitelerinin 
geliş�rilmesi ve görünürlüklerinin ar�rılması kapsamında, 
kadınların koopera�fleşme yoluyla güçlenmelerinin 
sağlanması amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen çalıştaya, Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi, kadınlarla ilgili çalışmalar yapan 
kurum ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek 
görüşlerini sundu. 

“KADINA YÖNELİK ALGI DEĞİŞİRSE, KADINA ŞİDDETİN 
ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Şirin 
Güner, kadınların üre�mde, iş yaşamında ak�f rol alabilmesi 
adına projenin önemli olduğunu belirterek, “Geleneksel 
ürünlerin üre�mi ve pazarlanması alanında faaliyet gösteren 
kadın koopera�fçiliği, kadınlara ekonomik anlamda yarar 
sağlamanın yanı sıra, sosyal statü kazandırması bakımından 
da önemlidir. 
Bu nedenle kadın koopera�fçiliği yaygınlaş�rılmalıdır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde, kadına yüklenen 
misyon değişmeli, kadın girişimci sayısı nicelik ve niteli 
bakımından artmalı, kadın girişimcilerin u�u açılmalı, 
kadınlarımız sahip oldukları gücün ve ekonomik özgürlüğün 
farkında olmalıdır. Toplumda kadına yönelik algı değiş�ği 
takdirde, kadına yönelik her türlü şidde�n de önüne 
geçilebilecek�r. Bu çalıştay sonucunun uygulamaya 
geçirilmesi için Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak 
üzerimize düşen görevi yapacağız” diye konuştu.

BİLİŞİM KOMİSYONUMUZ, MUT
BARO ODASINDA UYAP SİSTEMİ

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTI

AV. ORÇUN ÖZEKENCİ:
“MERSİN’DE SOKAK HAYVANLARI

 SAHİPSİZ DEĞİL”

AV. ŞİRİN GÜNER:
“KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ

YAYGINLAŞTIRILMALI”
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  Mersin Barosu Kadın 
Hakları Merkezimiz, son günlerde 
artan kadın cinayetleri ve kadına karşı 

şidde�n önüne geçilebilmesi için 
İstanbul  Sözleşmesi ’nin hayata 
geçmesi gerek�ğine dikkat çekmek 

amacıyla, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşa�r’ 
sloganıyla farkındalık çalışması 
başla�. 

 “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”
25.08.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan  Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, yöne�m kurulu üyemiz Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem, Kadın Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Şirin Güner ve 

merkez üyesi avukatlarımızla birlikte, 
Mersin’de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 
eski eşi tara�ndan katledilen Öğretmen 
Kübra Aşkın'ın ilk duruşmasına ka�ldı.
Mahkeme heye�, Mersin Barosu Kadın 

Hakları Merkezi’nin davaya müdahil 
olma talebini  kabul e�.
2 yıl önce boşandığı eşi tara�ndan 
tabancayla vurularak öldürdüğü 
iddiasıyla tutuklanan Davut Demir 

hakkında, müebbet hapis cezası 
istemiyle açılan davanın ilk duruşması 
bugün  4'üncü Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde görüldü. Mahkeme heye�, 
sanığın tutukluluk halinin devamına 

karar verip, eksiklerin giderilmesi için 
duruşmayı erteledi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi 
hal indiriminin kaldırılması gerek�ğini 
vurgulayarak, “Kadın cinayetlerinin iyi 
hali olmaz. Hukuk kuralları, yasalar, kağıt 
üzerinde yazı me�nleridir. Onlara can 
v e r e n ,  r u h  k a t a n  y a r g ı ç l a r ı n 
uygulamasıdır. Kadınlar öldürülmeden 
onları koruma al�na alan İstanbul 
Sözleşmesi uygulamaya geçmeden 
kadına yönelik şidde�n ve kadın 
cinayetlerinin önüne geçilmesinin 
mümkün olmayacağını bir kez daha 
ha�rlatmak is�yorum” dedi.
Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Şirin Güner ise, kadın cinayetlerinin 
poli�k olduğunu belirterek, “Kübra 
Öğretmen için  adalet  is�yoruz. 
Sanıkların mahkeme heye� karşısında, 
mağdurmuş gibi davranmalarına ar�k 
tahammülümüz kalmadı. Kadınlar 
olarak; öldüren sevgiyi istemiyoruz, 
eksilmek istemiyoruz” dedi.

YÖK, Adalet Bakanlığı ve TBB nezdindeki 
girişimlerimiz ne�cesinde, KKTC’de görülen 
yüksek öğre�mlerde denklik sorunu çözülmüştür. 

DENKLİK SORUNUNU ÇÖZÜLDÜ

MERSİN BAROSU, KATLEDİLEN KÜBRA
ÖĞRETMENİN İLK DURUŞMASINA KATILDI


