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Mersin Barosu tara�ndan ‘Avuka�n 
Hukuki ve Cezai Sorumluluğu’ konulu 
seminer düzenlendi.
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Başkan Vekili Av. Gazi 
Özdemir, TBB eski yöne�m kurulu üyesi 
Av.Yurdagül Gündoğan, Adana Barosu 
avukatları, Mersin Barosu avukatları ve 
stajyer avukatların ka�lımıyla Mersin 
Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’dne 
düzenlenen seminerde; Denizli Barosu’n-
dan Av. Adil Giray Çelik ‘Sokrates’ten 
Günümüze Avukatlık Mesleğinin Tarihsel 
Süreci’, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör 
‘Avuka�n Cezai Sorumluluğu’ ve Ankara 
Barosu’ndan Av. Kaya Yelek ‘Avuka�n 
Hukuki Sorumluluğu ve Avukatlık 
Sözleşmesi’ konularında ka�lımcıları 
bilgilendirdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 
g ü n ü m ü zd e  av u ka� n  e n  te m e l 
sorunlarından birisinin; teoriye ve 
uygulamaya yönelik hukuki bilgiye 
ulaşılması, üre�lmesi, yöne�lmesi ve 
aktarılması olduğunu, bu nedenle Mersin 
Barosu olarak mesleki eği�me çok önem 
verdiklerini söyledi.

YEŞİLBOĞAZ: “TOPLUMDA 
AVUKATLARA OLAN GÜVEN 

ZEDELENMEMELİ”
Bir avuka�n öncelikle yasaları çok iyi 
bilmesi gerek�ğine vurgu yapan Baro 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Avukat 
yürürlükteki kuralları yakından takip 
etmekle yükümlüdür. Yasalardaki 
değişiklikleri, çıkan yeni yasaları, tüzük, 
yönetmelik gibi diğer hukuk kurallarını 

yakından takip etmelidir. Bu nedenle, 
sürekli değişen yasalar karşısında 
meslektaşlarımızı bilgilendirmek için 
alanında uzman eği�mciler tara�ndan 
sık sık mesleki seminer düzenleyerek, 
yasalardaki son değişiklikler ve gelişme-
ler hakkında bilgiye ulaşmalarına katkı 
sağlayacağız. ‘Avuka�n Hukuki ve Cezai 
Sorumluluğu’ konulu seminerimiz,  
avuka�n görevini en doğru şekilde ifa 
edebilmesi için çok önemlidir. 
Avukatlık Yasası'nın 34. maddesine göre; 
Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu 
görevin kutsallığına yakışır bir şekilde 
özen, doğruluk ve onur içinde yerine 
ge�rmek  ve  avukat l ık  unvanını 
gerek�rdiği saygı ve güvene yakışır bir 
şekilde hareket etmekle yükümlüdürler. 
Yani bir Avuka�n, müvekkiline karşı 

görevini en iyi şekilde ifa etmesi yüküm-
lülüğü vardır. Bu nedenle avukatlar, yetki 
ve sorumluluklarını bilmek zorundadır.
Yasa, bir kişiye yetki verdiği zaman 
mutlaka ona sorumluluk da yükler. Bu, 
kişi veya kurumları vekâleten temsil eden 
avukat için de aynıdır. Yani avukat, kişi ya 
da kurumlar adına vekâlet yetkisini 
üstlendiği ve kullandığı zaman, o yetkiyi 
yasanın çizdiği  sınırlar içerisinde 
kullanmasını sağlamak için ona aynı 
zamanda sorumluluk yüklemiş�r. Yetki 
sınırlarını aş�ğı zaman kendisini vekil 
edene karşı, hem tazminat hukuku 
bağlamında, hem de ceza yasaları 
karşısında sorumlu olacak�r. Yani, zarar 
verici işlem ve davranışından ötürü, 
verdiği zararı tazmin yükümlülüğü al�na 
girecek�r. Bu eylem ya da işlemi suç 

niteliği taşıyorsa, cezai yap�rıma da 
maruz kalabilecek�r. Hukuki ve cezai 
sorumluluğunu bilmeyen, ya da bilip 
de kural dışı hareket eden avukatlar 
hakkında maalesef baromuza çok fazla 
şikâyetler geliyor. Bu şikâyetler sonucu 
avukatlar disipline sevk edilmekte ve 
birçok kez yargı mercilerine in�kal 
e�rilmektedir. Bu nedenle avukatların 
bu konuda sorumluluğunun ve 
h a k l a r ı n ı n  b i l i n c i n d e  o l m a s ı 
gerekmektedir. Bir hukukçunun suç 
oluşturacak ya da tazminat ödemesini 
gerek�recek bir duruma düşmesi, 
toplumda avukatlara olan güveni 
zedeler” diye konuştu.
              (Devamı arka sayfada)

AVUKATLARA HUKUKİ VE CEZAİ
SORUMLULUKLARI ANLATILDI

08.09.2018
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“MÜVEKKİLİNİZ EN BÜYÜK 
DÜŞMANINIZ OLABİLİR”

Serbest avukatlık yapanların, müvekkille 
uğraşmanın ne kadar zor olduğunu 
bildiklerini ifade eden Baro Bşk. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bir müvekkiliniz sizin en 
büyük düşmanınız olabilir. Bu nedenle bir 
hukukçunun en iyi bilmesi gereken 
konular; toplumun hakları ve kendi 
haklarıdır. Mesleğimiz çok tehlikeli. 
Giydiğimiz cübbe ateşten bir gömlek. 
Özellikle mesleğe yeni adım atan 
meslektaşlarımız,  avuka�n görev 
suçlarını çok iyi bilmesi, kendisini 
korumasını bilmesi gerekiyor. Kendi 
haklarınızı  bilmezseniz,  kendinizi 
koruyamazsınız,  başkalarının haklarını 
koruyamazsınız. En ufak bir yanlışla, 
yıllarımızı verdiğimiz meslek haya�mız 
bir anda bitebilir. Mersin Barosu olarak, 
ileride bizleri temsil edecek olan 
geleceğin avukatlarını ye�ş�rmek, en 
önemli görevimiz ve sorumluluğu-
muzdur. Bu nedenle staj eği�mlerinde de 
bu  konular  öncel iğ imizdir.  Sta j 
eği�mlerimizde değişiklikler yaparak, 
‘avukatlık hukuku ve avukatlık suçları’ 
konularına ağırlık vereceğiz. Ülkemizdeki 
hukuk sistemini ayakta tutan sadece 
avukatlardır. Avukat, kendisine duyulan 
güvene layık olmalıdır, adale�n yerini 
bulmasındaki etkin rolü ile toplumdaki 
i�barını korumalıdır. Bağımsız ve tarafsız 
yargının tek savunucusu olan avukatların, 
mesleki olarak iyi ye�ş�rilmeleri ve 
mesleklerini özenle yerine ge�rmeleri 
gerekmektedir. Bu anlamda Mersin 
Barosu olarak mesleki eği�me ve 
g e l i ş i m e  ç o k  ö n e m  v e r i y o r u z . 

Önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızı 
çok yoğun bir eği�m programı bekliyor” 
ifadesini kullandı.
Daha sonra Denizli Barosu’ndan Av. Adil 
Giray Çelik, Sokrates’ten günümüze 
avukatlık mesleğinin tarihsel sürecini, 
Mersin Barosu’nun tarihini ve öncü 
çalışmalarını slayt eşliğinde sundu. 
Mersin Barosu’nun avukatlık tarihinde 
çok önemli bir yeri olduğunu belirten Av. 
Adil “Giray Çelik, tüm barolara ekonomik 
gelir sağlayan baro pulunun icadı Mersin 
Barosudur.  Baro pulundan elde edilen 
gelirle Mersin Barosu’nun gökdelendeki 
eği�m merkezi temin edilmiş�r” dedi.

PROF. DR. GÜNGÖR: “81 MİLYON 
İNSANI BİR ARADA TUTACAK YEGÂNE 

REFERANS HUKUKTUR”
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden Prof. Dr. Devrim Güngör ise 
avuka�n cezai sorumluluğu konulu 
sunumunda, 2015 yılından bu yana 
ü lkenin  hukuk  gündeminin  çok 
değiş�ğini, avukatların ceza sorumlu-
luğunu tar�şmanın verimsiz bir ayrın� 
haline gelmesinin üzüntü verici bir 
durum olduğunu söyleyerek, “Yine de 
umudumuzu korumamız gerekiyor. Bir 
gün yine hukukun üstünlüğünün egemen 
olacağına inanmak ve mücadele etmek 
lazım. Çünkü 81 milyon insanı bir arada 
tutacak yegâne referans hukuktur. 
Sonunda herkes hukuka dönmek 
durumundadır. Her ahlaka, meslek 
e�ğine aykırı davranış hukuka aykırı 
olmadığı gibi, her hukuka aykırı davranış 
da suç teşkil etmemektedir. Hukukçular 
bu yanılgıya düşebiliyor. Hukuka aykırı bir 
fiilin suç oluşturabilmesi için, kanunda 

açıkça düzenlenmiş, tanımlanmış olması 
ve bir ceza müeyyidesi, yap�rım al�ma 
alınmış olması gerekiyor. Kanunların 
işlevi ve bize sağladığı güvence, devle�n 
üç erki olan yasama, yürütme ve yargının 
keyfiliğine karşı vatandaşları güvence 
al�na almak�r. Esnek, her türlü yoruma 
e lver iş l i  yasa l  düzenlemeler in , 
Anayasa’nın uluslararası sözleşmede 
aradığı anlamda kanun ilkesini yerine 
ge�rmesi mümkün değildir” diye 
konuştu.
Ankara Barosu’ndan Av. Kaya Yelek ise, 
avuka�n hukuki  sorumluluğu ve 
avukatlık sözleşmesi konulu sunumunda, 
Borçlar Kanunu ve Avukatlık Kanunu’n-
dan örnekler verdi. Karşılıklı güvene 
dayalı olan avukatlık mesleğinde, disiplin 
yargılamalarında Avukatlık Kanunu’nun 
34. maddesine sığınarak disiplin cezası 
verildiğini söyleyen Av. Kaya Yelek 
“Avuka�n hukuki  sorumluluğunu 
doğuran hususlardan birisi, müvekkilin 
başka bir avukata vekâlet vermesidir. Bu 
hem ilk avukat, hem ikinci avukat, hem 
de müvekkil için sorumluluk doğuruyor, 
ayrıca ikinci avukat için disiplin suçu 
oluşturuyor. Müvekkilin birden fazla 
avukat görevlendirmesi elbe�e kendi 
hakkı. Eğer avukat rıza göstermişse sorun 
yok. Rıza göstermemişse sözleşmeden 
kaynaklı tüm alacaklarını avukat alır. Bir 
avuka�n başka bir avukata tevkil vermesi 
durumunda da hukuki sorumluluk 
doğuyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Baro Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve Başkan Vekili Av. Gazi 
Özdemir, konuklarına teşekkür plake� 
takdim e�.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 
(TBB) ana faydalanıcısı olduğu Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi 
olan ‘Baroların ve Avukatların Avrupa 
İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Ka p a s i t e s i n i n  G ü ç l e n d i r i l m e s i 
Projesi’nin açılış konferansı ve ih�yaç 
değerlendirme toplan�sı 13-14 Eylül 
2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 
Barolara İnsan Haklar ı  Merkezi 
kurulmasını hedefleyen projenin 
ih�yaç değerlendirme toplan�sı 
k a p s a m ı n d a ;  p i l o t  b a r o l a r ı n 
ih�yaçlarının belirlenmesi, ih�yaç 
değerlendirme raporunun çerçevesini 
geliş�rmek ve yöntemlerine karar 
vermek amacıyla çalışmalar yapıldı ve 
takvimleme çalışması görüşüldü.
Ankara'da bir otelde düzenlenen, 
Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan 
Haklar ı  Standart lar ı  Konusunda 
Kapasitelerinin Ar�rılması AB-AK Ortak 
Projesi’nin açılış konferansına ve ih�yaç 

d e ğ e r l e n d i r m e  t o p l a n � s ı n a , 
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde 
bulunan 7 barodan pilot baro seçilen 
Mersin Barosu’nu temsilen Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin 
Barosu İnsan Hakları Komisyon üyesi 
Av. Elçin Özkan, pilot baro olan; Ankara 
Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul 
Barosu, İzmir Barosu, Trabzon Barosu 
ve Van Barosu temsilcileri, 30’a yakın 
baronun başkanı ve temsilcileri ile 
Türkiye Barolar Birliği temsilcileri 
ka�ldı.
BAROLARA İNSAN HAKLARI MERKEZİ 
KURULMASI HEDEFLENİYOR
Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’deki 
baroları kapsayan yaklaşık 5000 
a v u k a � n  h e d e f  g r u b u  o l a r a k 
belirlendiği projenin genel hedefi; 
Türkiye’de Avrupa insan hakları (AİH) 
standartlarının etkil i  bir şekilde 
uygulanmasına katkıda bulunmak. Özel 
hedefi ise; Türkiye’deki baroların ve 

avukatların, Avrupa insan hakları 
standartlarını uygulama kapasitelerini 
güçlendirmek ve aralarındaki ile�şimi 
geliş�rmek yolu ile Türkiye’de Avrupa 
insan hakları standartlarının etkili bir 
şekilde uygulanmasına destek vermeyi 
amaçlamaktadır.
Proje tamamlandığında ulaşılması 
beklenen sonuçlar ise; 7 pilot ildeki 
baroların insan hakları merkezinin 
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 
ve aralarındaki  koordinasyonun 
iyileş�rilmesi; avukatların günlük 
çalışma ortamlarında Avrupa insan 
hakları standartlarının uygulama 
kapasitelerinin ar�rılması ve bu 
bağlamda insan hakları konusunda 
b a ro l a r ı n  e ğ i � m  i h � ya ç l a r ı n ı n 
değerlendirilmesi, ayrıca Türkiye 
Barolar Birliği ile barolardaki insan 
h a k l a r ı  m e r ke z l e r i  a r a s ı n d a k i 
işbirliğinin güçlendirilmesi olarak 
belirlendi.

BAROLARIN VE AVUKATLARIN AİHM STANDARTLARINI
UYGULAMA KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

 14.09.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve TBB Çocuk Hakları Kurulu 
Üyesi  Av.  Burcu Düzen,  Mersin 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(MESİAD) tara�ndan, çocuk is�smarı ve 
çocuk haklarına dikkat çekmek amacı ile 
düzenlenen 'Önce Çocuk'  isimli 
panelde, Türkiye’de cinsel is�smarın 
boyutu ve çocuk hakları konusunda 
bilgiler verdi. 
MESİAD tara�ndan düzenlenen 'Önce 
Çocuk' isimli panelde Prof. Dr. Tace�n 
İnandı, ‘şiddet kavramı ve türleri, şiddet 
kültürü ve barış kültürü, çocuğa yönelik 
şidde�n boyutu, nedenleri, önleme ve 
kontrol yolları, Prof. Dr. Hakan Kar, 
‘çocukta fiziksel is�smar’, Prof. Dr. Halis 
Dokgöz, ‘çocukta cinsel is�smar’, Prof. 
Dr. Fevziye Toros, ‘çocuk is�smarında 
ruhsal değerlendirme, cinsel is�smar 
sonucu oluşan ruhsal  sorunlar, 
is�smardan koruma eği�mi, TBB Çocuk 
Hakları Kurulu Üyesi Av. Burcu Düzen 
ise, ‘çocuk is�smarında hukuki süreç’ 
konularında sunum yap�.  

“CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA 
AKDENİZ BÖLGESİ İKİNCİ SIRADA”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, Dünyada her 5 çocuktan 
2’sinin fiziksel, duygusal ya da cinsel 
is�smara uğradığını  veya ihmal 
edildiğinin al�nı çizerek, “Ne yazık ki 
uzmanlar cinsel is�smar vakalarının 
ancak yüzde 15’inin adli mercilere 
in�kal e�ğini söylüyor. Gerisinin üzeri 
bir şekilde kapa�lıyor ve çocuklar 
yaşadıkları travmalarla kalıyor. Dünyada 
son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya 
şiddet uygulamaları yüzde 90 ar�. 
Tecavüzcülerin tahminen % 5'i ortaya 
çıkarken % 95'i gizli kalıyor. Ensest 
ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. 16 

yılda 440 bin çocuk doğum yap�” dedi. 
Türkiye'de çocuk is�smarıyla ilgili dava 
sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat 
ar�ğını söyleyen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Adalet verileri, yılda 
ortalama 8 bin çocuğun cinsel is�smara 
uğradığını ortaya koyuyor. Adalet 
Bakanlığı’nın yayınladığı verilere 
bakıldığında; Türkiye genelinde cinsel 
is�smar suçu bölge ve yoğunluk 
gösterdiği iller bazında incelendiğinde, 
ceza davalarında açılan toplam suç 
sayısının 16.348 olduğu görülmektedir. 
Çocuklara yönelik cinsel is�smar suçu 
bölge bazında incelendiğinde 4.813 ile 
en  faz la  Marmara  Bölgesi ’nde 
işlenirken, 2.720 ile Akdeniz Bölgesi 
takip etmektedir” diye konuştu.

“KARMA EĞİTİMİN 
KALDIRILACAĞINDAN BAHSEDİLMESİ, 

SORUNLA CİDDİ MÜCADELE 
EDİLMEYECEĞİ HİSSİYATINI 

UYANDIRIYOR”
Çocuğa yönelik şidde�n ve is�smarın 
tamamen önlenemeyeceğini, ancak 
azal�labileceğini ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Sosyal devlet ilkesinin hâkim kılınması, 
kamu görevlilerinin etkin mücadelesi ve 
görev bilincinin geliş�rilmesi, toplumsal 
duyarlılığın ar�rılması ve toplumsal 
birliktelikle mücadele sağlandığı 
takdirde, bu sorunla mücadelede 
başarılı olunabilir. Ayrıca çocuğa yönelik 
şidde�n ve is�smarın tar�şıldığı 
günümüzde, hala karma eği�min 
kaldırılacağından bahsedilmesi, 
bizlerde sorunla ciddi mücadele 
edilmeyeceği hissiya�nı uyandırıyor” 

şeklinde konuştu.
AV. BURCU DÜZEN: “ÇOCUĞA 

YÖNELİK İŞLENEN SUÇLARA KARŞI 
SUSMAMALIYIZ”

TBB Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Av. 
Burcu Düzen ise konuşmasında, çocuk 
is�smarında hukuki süreç hakkında 
bilgiler vererek, “ Bu süreç çocuk için de 
aileler için de başa çıkılması kolay bir 
durum değil, bunu biliyoruz. Çocuklara 
kendilerini korumayı öğre�n. İs�smara 
maruz kalmak çocuğun suçu değil, 
çocuğa inanın,  onu dinleyin ve 
susmayın. Bizler sustukça bu suçların 
üstü örtülecek, başka çocuklar da zarar 
g ö r e c e k .  B ö y l e  b i r  d u r u m l a 
karşılaş�ğınızda susmayın, ihbar edin, 
mücadele edin, mücadele etmekten 
va z g e ç m e y i n .  Ç o c u k l a r  b i z i m 
geleceğimiz, onlara hep birlikte sahip 
çıkalım” şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “YILDA ORTALAMA 8 BİN
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRUYOR”
 21.09.2018 
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Mersin Barosu 
ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği işbirliğinde, Mersin Barosu’nun 
ve avukatların  Mersin’de yaşayan 
mültecilere daha etkin bir şekilde hukuki 
eği�m verebilmesi amacıyla, ‘Uluslararası 
Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eği�mi’ 
düzenlendi.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve avukatların ka�lımıyla 29-30 
Eylül  2018 tarihlerinde bir  otelde 
gerçekleşen olan eği�min ilk gününde; 
UNDP  Av.  Musa  Toprak  ‘Mültec i 
Müvekkillere Yaklaşım’, UNHCR Nilay 
Arkün ‘Uluslararası Mülteci Hukukunun 
Temel İlkeleri  ve 1951 Sözleşmesi 
Sözleşmesi Al�nda Mülteci Tanımı’, 
Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma ve 
Geçici Koruma Usulleri’, ‘Uluslararası 
Koruma ve Geçici Koruma Kapsamında 
Haklar ve Yükümlülükler,’ konusunda 
bilgiler verirken; 30 Eylül 2018 tarihinde ise 
UNHCR Ayşe Dicle Ergin ‘Sınırdışı, Ülkeyi 
Terke Davet, İdari Göze�m ve İ�raz 
Usulleri’, ‘Anayasa Mahkemesi İç�hadı 
Işığında İdari Göze�m ve Sınırdışı & Acil 

Başvuru’, ‘Kadın ve Çocukların Korunması’, 
TBB’den Av. Şafak Yılmaz ise, ‘Uygulamada 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, 
‘Mültecilerle İlgili Olarak Medeni Hukuka 
ve İş Hukukuna İlişkin Konular’ hakkında 
ka�lımcıları bilgilendirdi.

“LAFTA MÜLTECİ AMA HUKUKSAL 
KARŞILIĞI YOK”

Açılış konuşmasını yapan Mersin Baro 
Başkanımız  Av.  Bi lgin  Yeşi lboğaz, 
Türkiye’nin 3.9 milyon mülteciye ev 
sahipliği yaparak dünyada en fazla 
sığınmacı barındıran ülke konumunda 
olduğunu vurgulayarak, Suriyelilerin yoğun 
olduğu ilk 10 il arasında Mersin’in, 205 bin 
784 Suriyeli ile 6. sırada yer aldığını söyledi. 
Türkiye’deki Suriyelilerin statüsünün belli 
olmadığının da al�nı çizen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Devlet onlara hâlâ 
'misafir' diyor. La�a mülteci, sığınmacı 

deniyor ama hukuksal olarak karşılığı yok. 
Ayrıca Türkiye’de çocuk işçi  sayısı 
sığınmacılarla birlikte daha da artmış�r” 
dedi.

 “MÜLTECİLERE DAHA ETKİN HUKUKİ 
EĞİTİM VERİLECEK”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) arasında imzalanan Proje 
Uygulama Anlaşması gereğince; mülteci, 
sığınmacı ve geçici koruma al�ndaki 
kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha 
etkin faydalanabilmeleri amacıyla, ‘Adli 
Yardım Ortak Projesi’ hayata geç�ğinin ve 
bu kapsamda Mersin Barosu bünyesindeki 
avukatlara mülteci  hukuku eği�mi 
verileceğinin bilgisini veren Yeşilboğaz, 
“Önümüzdeki süreçte de devam edecek 
olan eği�m çalışması, Mersin Barosu’nun 
ve avukatlarımızın ken�mizde yaşayan 
mültecilere daha etkin bir şekilde hukuki 
eği�m verebilmesine ışık tutacak�r. Bu 
eği�mi alan avukatlarımız adli yardımda 
görevlendirilecek ve ücretler, TBB Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, proje 
bütçesinden doğrudan görevlendirilen 

avukatlara aktarılacak�r. CMK’da ki 
görevlendirmelerde ise meslek haya�na 
yeni adım atan meslektaşlarımıza pozi�f 
ayrımcılık tanıyacağız” diye konuştu. 
Açıklamasında, mülteci haklarının, insan 
haklarının bir parçasını oluşturduğunu 
kaydeden Baro Bşk. Bilgin Yeşilboğaz, hem 
mültecilerin kendi hukuki haklarını 
öğrenmesi açısından,  hem de mülteci 
haklarının korunmasında, insan hakları 
savunucuları ve hukuk insanlarının daha 
doğru  şek i lde  b i lg i lenebi lmeler i 
bakımından, mülteci hakları konusundaki 
eği�mleri  önemsediklerini  ve  bu 
eği�mlerin artması gerek�ğini ifade e�.
“SURİYELİLERİN YOĞUN YAŞADIĞI İLLER 

ARASINDA MERSİN 6. SIRADA” 
Dünyada 65 milyondan fazla insanın; 
savaşlar, ça�şma, şiddet ya da insan hakları 
ihlali sebebiyle ülkelerini terk etmek 

zorunda kaldığına vurgu yapan Yeşilboğaz, 
“Türkiye ise 3.9 milyon mülteciye ev 
sahipliği yaparak dünyada en fazla 
sığınmacı barındıran ülke konumunda. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nce paylaşılan verilere göre iç 
savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli 
sayısı 3.6 milyonu geç�. 169 bin Afganistan 
vatandaşı, 143 bin Irak vatandaşı, 35 bin 
İran vatandaşı, 4 bin 800 Somali uyruklu, 
10 bin diğer olmak üzere toplam 3.9 
milyon mülteci barınıyor. İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü'nün 
hazırladığı rapora göre, Mersin'de 205 bin 
784 Suriyeli yaşıyor. Geçici koruma al�nda 
bulunan Suriyelilerin yoğun olduğu ilk 10 il 
arasında Mersin 6. sırada yer alıyor” diye 
konuştu.

“ÜLKEMİZDE ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI 
SORUN OLARAK GÖRÜLMÜYOR MU?

Türkiye'de yasalara göre 15 yaşından küçük 
kişilerin çalış�rılmasının cezaya tabi 
olduğunun bilgisini veren Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkemizin kanayan 
yarası olan Türkiye’de çocuk işçi sayısı 
azalması gerekirken, sığınmacılarla birlikte 
daha da artmış�r. Özellikle ekonomik ve 
is�hdam sorunları nedeniyle, birçok 
mülteci çocuk okula gitmek ya da oyun 
oynamak yerine, çocukluğuna veda ederek 
ailesine yardım etmek için çalış�rılmak 
zorunda kalıyor.  Acaba ülkemizde 
çocukların  çalışması  sorun olarak 
görülmüyor mu? Hükümet siyasi, kültürel, 
ekonomi ve güvenlik alanlarında yapmış 
olduğu çalışmalarda, mültecileri de göz 
önünde bulundurmalı; sosyal, kültürel ve 
ekonomik  sorunlar ın ı  minimuma 
indirmelidir. Mültecilerin, birlikte yaşama 
kültürünü geliş�rmeleri,  toplumun 
gelenek ve göreneklerine uygun hareket 
etmeleri ve toplumun hassasiyetleri 
konusunda bilinçlenmeleri için onlara 
eği�m verilmesi gerekmektedir. Mersin 
Barosu olarak, Mersin’de mültecilerin 
hukuki hak ve hizmetlere erişimine, 
toplumsal hayata daha etkin bir şekilde 
ka�lmalarını ve toplumsal huzurun 
sağlanmasına katkı sunmak amacıyla 
Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesini 
kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “TÜRKİYE 3.9 MİLYON İLE DÜNYADA
EN FAZLA SIĞINMACI BARINDIRAN ÜLKE”

29.09.2018
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Mersin Barosu tara�ndan, avukatlara ve 
mali müşavirlere yönelik 25-26 Ekim 
2018 tarihlerinde ‘Konkordato ve 
Konkordato Komiserliği’  eği�mi verildi. 
Eği�me ka�lan Mersin Barosu Başkanı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Konkordato ‘kazan 
kazan’ ilkesini ortaya koyarak; hem 
borçluyu, hem de alacaklıyı koruyor. 
Ancak konkordato uygulaması kötü 
niyetle kullanılmamalı, suis�mal edil-
memeli. Firmaların ekonomik krizden 
kurtulabilmesinin tek yolu konkordato 
değildir. Bu konuda avukatların da 
görüşlerine başvurulmalıdır” dedi.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet 
Binası’nda iki gün süren ‘Konkordato ve 
Konkordato Komiserliği’  eği�mi Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nden Öğre�m 
Görevlisi Barış Küçük tara�ndan verildi. 
Eği�mde;  15.03.2018  tar ih inde 
yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun 
yeni konkordato hükümlerinin uygulan-
masına ilişkin hukuki ve mali bilgiler 
ka�lımcılara aktarılıyor. Eği�m programı, 
seminere ka�lanların edindikleri bilgiler 
sayesinde konkordato komiserliği 
faaliyetlerini ilgili mevzua�aki güncel 
duruma göre yapmalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Mersin Barosu Başkanı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Bu 
işin yükünü kaldıracak olan eğer konkor-
dato komiserleri ise, en iyi eği�mi 
vermemiz gerekiyor. Tıkanmanın en üst 
aşamasında olan bir sorunu çözebilecek 
teknik bilgiye sahip insanları bizim 
yaratmamız gerekiyor. Konkordato 
Komiserlik eği�mi için düğmeye bas�k” 

dedi.
“KONKORDATO ‘KAZAN KAZAN’ 

İLKESİNİ AMAÇLAMIŞTIR” 
Konkordatonun ‘kazan kazan’ ilkesini 
ortaya koyarak; yani hem borçlunun, 
hem de alacaklının uzlaşmacı tavır 
sergileyerek, borcun tasviyesini, alacak-
lının tatmin edilmesini ve sonucunda da 
�caret yapan firmanın ileriye dönük 
yaşamını sürdürmesini amaçlayan 
kümüla�f bir proje olduğunu belirten 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz açıklamasında, “Konkodato, 
iflasın eşiğinde olan firmaların serma-
yesini kurtarılabilmesi için açılan bir 
yoldur. Daha önceki yıllarda da yaşanan 
ekonomik krizde borçlu şirketler 
konkordato ilan e�, borçlarını ödedi ve 
�cari haya�na da devam e�. Ancak 
bunun suiis�mal edilmemesi, iyi niyetli 
olarak kullanılması gerekiyor. Bütün 
firmaların içinde bulunduğu durumu, 
mali analizini çok iyi yapması gerekiyor. 
Firmaların mali müşavir ve avukatla 

birlikte, şirke�n geleceği hakkında bir 
rapor hazırlaması gerekiyor. Çünkü krizin 
ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. 
Eğer firma bu süreci öngöremezse, belki 
de iflasa doğru gidecek. Şahıs zaten 
batmış olacak�r ve konkordato talebi 
kabul edilmeyecek�r. Firmaların piyasayı 
çok iyi analiz etmesi ve panik yapmadan 
hızlı bir refleks geliş�rmesi gerekiyor.  
Konkordato uygulaması konusunda 
mutlaka iyi niyetli olsunlar. Borçlarını 
ödeyeceğini  ve piyasada kalmak 
istediklerini iyi bir şekilde anla�rlarsa, 
kesinlikle bu süreci olumlu bir şekilde, en 
az zararla atla�rlar ve ayakta kalmayı 
sürdürürler.  Firmaların ekonomik 
krizden kurtulabilmesinin tek yolunun 
konkordato olmadığını, bu konuda bir 
hukukçu ile mutlaka görüşmeleri 
gerek�ğinin al�nı çizen Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Örneğin, 
570 bin TL için konkordato ilan etmek 
yerine, bir hukukçuyla mutlaka başka 
çözüm önerileri de ge�rilecek�r” dedi.

YEŞİLBOĞAZ:  “KONKORDATO SUİSTİMAL EDİLMEMELİ”
26.10.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin İş İnsanları Derneği 
(MESİAD) tara�ndan düzenlenen, iş 
dünyasının gündemi olan konkordato ile 
Mersin’in ve iş dünyasının ekonomik 
sorunlarının ele alındığı toplan�ya ka�ldı. 
MESİAD Yöne�m Kurulu Başkanı Hasan 
Engin ve dernek üyesi iş insanlarının 
ka�lımıyla gerçekleşen toplan�da 
konuşan Mersin Barosu Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye’de iflas 
erteleme uygulamasının yerine ge�rilen 
konkordato sisteminin, borçlu ile alacaklı 
arasında yeni bir anlaşma yapılmasını 
öngören bir uygulama olduğunu ifade 
ederek, “Ülkemizde yaşanan ekonomik 
kriz ile birlikte, her geçen gün onlarca 
yeni şirket konkordato başvurusu için 
mahkemelerin kapısını çalmaya devam 
e�ğini belirten Baro Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz,  “Konkordatoya 
başvuran şirket sayısının daha da 
artmasından  endişe  duyuyoruz. 
Şirketlerin konkordato uygulamasına 
gösterdiği talebin artması, ekonomideki 
durgunluğun en önemli işare�dir” diye 
konuştu.
Mersin’de iç ve dış göçün ar�ş göster-
mesiyle birlikte nüfus yoğunluğunun da 
artmasıyla, bu bölgede kişi başına düşen 
gelirin çok azalmasına ve işsiz sayısının 
daha da artmasına neden olduğunu ifade 
eden Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Ken�n ya�rım ih�yacı 
daha da ar� ve aciliyet arz etmiş�r. 
Tarım ve turizm potansiyeli yüksek olan 
ken�mizde, yerli ve yabancı ya�rımcıların 
Mersin’e ya�rım yapmasının önü 
açılmalıdır” şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “KONKORDATOYA
BAŞVURAN ŞİRKET SAYISININ

ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Mersin Barosu’nun düzenlemiş olduğu, 
ser�fikalı ‘Bilirkişilik Temel Eği�m 
Programı’ nda eği�mini ta-mamlayan 
13. ve 14. grup ka�lımcılara ser�fikaları 
düzenlenen törenle verildi. 
Bilirkişi olarak görev yapacak olan 
avukatlara ve diğer meslek gurup-larına 
temel, teorik ve uygulamalı eği�mler 
verilmesi  amacıyla düzen-lenen 
‘Bilirkişilik Temel Eği�m Programı’nda, 
eği�mlerini başarıyla tamamlayan 13. 
ve 14. grup ka�lımcıl-ara Mersin Barosu 

Eği�m  Hizmetler i  Merkezi ’nde 
gerçekleşen törenle, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz tara�ndan verildi.  
Törende, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay ve eği�mci Doç. Dr. Burhan 
Özdemir de bulundu.
“MESLEKİ EĞİTİMLERİMİZ OLMAZSA 

OLMAZIMIZDIR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mesleki eği�me çok önem veriyoruz. 
Bu nedenle Baromuz bünyesinde, 
alanında uzman avukatlar ve eği�mciler 

tara�ndan yoğun bir şekilde eği�m 
programlar ımız ı  sürdürüyoruz. 
M e s l e k ta ş l a r ı m ı z ı n  b i l g i l e r i n i 
güncellemek, baromuzun en önemli 
görevlerinden birisidir.  Mesleki 
eği�mlerimiz, olmazsa olmazımızdır” 
dedi.
Ka�lımcılar daha sonra, mesleki 
eği�mlere önem veren Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a, yöne�m kurulumuza 
ve eği�m çalışmasında yer alan 
eği�mcilere teşekkür e�ler.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİNİ
TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI

26.10.2018
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Saadet Öğretmen Çocuk İs�smarı ile 
Mücadele Derneği ve Amerika Birleşik 
Devletleri Büyükelçiliği işbirliği ile 
hayata geçirilen ‘Çocuklar İçin Güvenli 
Alan Projesi’ nin açılış toplan�sı yapıldı. 
Öğretmen, öğrenci ve velilerin; çocuk 
hakları, çocuk is�smarı ve ihlali 
konularında bilinçlendirmeyi amaç-
layan proje kapsamında Mersin Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi, Mersin’in 
Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve 
Tarsus ilçelerinde bulunan 5 okulda 
eği�m çalışması gerçekleş�recek. 
Çocukların bulunduğu her alanı güvenli 
hale ge�rmeyi amaçlayan projenin, bir 
otelde gerçekleşen açılış toplan�sına, 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi Başkanı ve 
UCİM yöne�m kurulu üyesi Av. 
Burcu Düzen, Av. Nida Gür, 
S a a d e t  Ö ğ re t m e n  Ç o c u k 
İs�smarı ile Mücadele Derneği 
(UCİM) Genel Başkanı Saadet 
Özkan ve Başkan Yrd. Yücel 
C e y l a n ,  U C İ M  M e r s i n  İ l 
Sorumlusu Stj. Av. Ezgi Arslan 
ka�ldı. 

YEŞİLBOĞAZ, 
“ÇOCUKLARIMIZIN 
GELECEKLERİNİN 

ÇALINMAMASI İÇİN BU 
MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’de 
açılışı yapılan projenin, Türkiye 
genelinde bir pilot uygulama 
örneği olmasının ken�miz adına önemli 
olduğuna vurgu yaparak, Mersin 
Barosu Çocuk Hakları Merkezinin böyle 
bir proje içerisinde olmasının kendileri 
için onur verici olduğunu ifade ederek, 
“Çocukları-mızın her türlü şiddet, ihmal 
v e  i s � s m a r a  k a r ş ı  k o r u n m a s ı 
konusunda, toplumumuzun tüm 
k e s i m l e r i n e  ö n e m l i  g ö r e v  v e 
sorumluluklar düşmektedir. Çocuklara 
y ö n e l i k  c i n s e l  i s � s m a r  k a b u l 
edilemezdir ve is�smarın ortadan 
ka l d ı r ı l m a s ı  i l g i l i  ka m u  ku r u m 
kuruluşları ile sivil toplumun iş birliği 
içinde çalışmasını gerek�rmektedir. 
İs�smar konusunda erken ve doğru 
müdahalenin önemi, çocukla nasıl 

ile�şim kurulacağı, konu ile ilgili adli 
süreç, is�smara karşı koruyucu öneriler 
ve çocuk hakları konularında okullarda 
yapacağımız bilinçlendirme çalışma-
larımızın Türkiye genelinde pilot eği�m 
çalışması olması, ken�miz adına 
önemlidir” diye konuştu.
Çocuklara yönelik cinsel is�smarın ve 
ihmalin tüm dünyada yaygın bir sosyal 
sorun olduğuna vurgu yapan 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, “Cinsel is�smar çocukların 
çocukluklarını çalmakta ve yaşamla-
rının her alanında uzun döneme yayılan 
ciddi ve olumsuz etkiler bırakabilmek-
tedir.  Çocukların geleceklerinin 
çalınmaması için bu mücadele de biz de 
varız. Mersin Barosu olarak, çocuğun 

ihmal ve is�smarının önlenmesi ve 
azal�lması, çocuk hakları bilincini 
sağlamak ve böylece çocuklarımıza 
güvenli alan yaratmak için ailelere,  
çocuklara ve öğretmenlere eği�m 
vereceğiz. Bu projenin el birliği ile 
çocuklara güvenli alan yaratacağına 
inanıyoruz” şekline konuştu.
P ro j e  ka p s a m ı n d a  ya p a c a k l a r ı 
çalışmalar hakkında sunum yapan 
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanı ve UCİM yöne�m kurulu üyesi 
Av. Burcu Düzen, seçilen okullarda 
bu lunan  öğretmenlere  ve  oku l 
yöne�cilerine ‘Çocuk İhmali, Sömürüsü 
ve  Korunmas ı ’  konulu  seminer 
d ü z e n l e y e r e k ,  ö ğ r e t m e n l e r i n 
çocukların ihmal ve is�smardan 

korunma yolları hakkında bilgi sahibi 
olacaklarını söyledi. Av. Burcu Düzen 
konuşmasında, “Proje kapsamında 
seçilen 5 okulda, her ilçeden 50 
öğrenciye drama çalışmaları ile ailelere 
s e m i n e r  yo l u y l a  ço c u k  h a k l a r ı 
konusunda eği�m verilecek�r. Drama 
ve eği�m çalışmalarında Mersin Tiyatro 
Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği Mersin Şubesi ile işbirliği 
sağlanacak�r. 

AV. BURCU DÜZEN: “HAKLARINI 
BİLEN HER ÇOCUK, KENDİSİ İÇİN 

GÜVENLİ ALANLARI YARATACAKTIR”
Mersin il merkezinde eği�m alanında 
çalışan tüm ilgililerin yer alacağı ‘Çocuk 
Haklarının Korunması ve Savunuculuk 
Yöntemleri Çalıştayı’ düzenlenecek�r. 

Türkiye’de çocuk is�smarının menzilini 
azaltmak ve en nihaye�nde sona 
erdirmek amacı ile çocukların, ailelerin, 
öğretmenlerin ve okul yöne�cilerinin 
çocuk ihmal ve is�smarından korunma 
yöntemler i  konusunda b i l imsel 
metodlarla farkındalıklarını ar�rmak, 
çocuğun bulunduğu tüm alanları, 
çocuklar için güvenli hale ge�rmek için 
örnek bir uygulama başlatmak en 
önemli hedefimizdir. 
Biz diyoruz ki, haklarını bilen her çocuk, 
k e n d i s i  i ç i n  g ü v e n l i  a l a n l a r ı 
yaratacak�r. Çocuklarımızı korumak 
için verdiğimiz bu mücadelede, bizden 
d e s t e ğ i n i  e s i r g e m e y e n  p r o j e 
ortaklarımıza ve siz değerli ka�lımcılara 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN
PROJESİ HAYATA GEÇTİ
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Mersin Barosu tara�ndan düzenlenen 
‘Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel 
İlkeleri’ konulu seminerde, ülkemizde 
son günlerde gündemde olan 7101 sayılı 
yasayla konkordato uygulamasına 
ge�rilen değişiklikler hakkında avukatlar 
bilgilendirildi. Seminerde sunum yapan 
Av. Talih Uyar, Ticaret Bakanlığı’nın 
yapmış olduğu araş�rmaya göre, 
Türkiye’nin kredi tahsila�nın en zor 
yapıldığı ülkeler arasında ön sıralarda yer 
aldığını belir�rken, Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, içinde 
bulunduğumuz ekonomik kriz içerisinde 
çözüm  yo lu  o larak ,  can  s imid i 
konkordatoya dönüldüğünü söyledi. 
9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. 
Öğr. Görv. ve Yaşar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğr. Görv. Av. Talih Uyar’ın 
sunumuyla Mersin Barosu Gökdelen 
Hizmet binasında gerçekleşen seminere, 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yöne�m kurulu üyeleri, 
avukatlar ve stajyer avukatlar ka�ldı. 

YEŞİLBOĞAZ: “CAN SİMİDİ 
KONKORDATOYA DÖNÜLDÜ”

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum sürekli değişmesinden 
dolayı, siyasi ik�darların bu krizi 
aşabilmek adına dönem dönem yeni 

birtakım tedbirler aldığını belirterek, 
“2004 yılına kadar haya�nı sürdüren 
konkordato, 2004 yılındaki İcra İflas 
Yasas ı ’nda  yapı lan  değiş ik l ik le , 
haya�mıza giren İflasın Ertelenmesi ile 
tanışmış�r. Ancak İflasın Ertelenmesi de 
ciddi anlamda krizleri derinleş�rmiş ve 
çözüm yolu olmadığı görülmüştür. 15 
Temmuz sonrası çıkan KHK’lar ile bu 

sürece bir son verilmek istenmiş ve çıkan 
bir KHK ile iflasın ertelenmesi taleplerinin 
kabul edilmeyeceği hüküm al�na 
alınmış�r.  İçinde bulunduğumuz 
ekonomik kriz içerisinde yeni bir çözüm 
yolu bulunması gerekiyordu. Bunun 
içinde tekrar can simidi olan ‘konkordato’ 
ya dönüldü. 7101 sayılı yasa ile yapılan 
değişiklikle tekrar yeni hali ile konkordato 
haya�mıza girdi. Önceki düzenlemeye 
göre, biraz daha esnek ve kolaylaş�rıcı 
birçok hüküm ge�rildi. Bununla birlikte 
bizler de ekonomik krizin yaratmış 
olduğu hukuksal sorunların çözümü için 
Mersin Baro olarak hemen bir tedbir 
k a r a r ı  a l d ı k .  İ ş  d ü n y a s ı n a  v e 
meslektaşlarımıza hukuki anlamda 
destek olmak için farklı girişimlerde 
bulunduk. Meslektaşlarımıza konkordato 
komiserliği eği�mi verdik. Bunun yanı 
sıra, Av. Talih Uyar hocamızın ‘Yeni 
Konkordato Hukukumuzun Temel 
İlkeleri’ kitabını Mersin Barosu olarak 
bas�rdık ve meslektaşlarımıza dağı�k. 
Konkordato konusunun daha iyi 
anlaşılması için Mersin Barosu’na her 
daim destek veren Av. Talih Uyar 
hocamızın ka�lımıyla işbu eği�m 
semineri düzenliyoruz. Baro olarak 
hukuksal eği�mler düzenlemeye hiç 
durmadan devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

AV. TALİH UYAR: “KONKORDATO 
AVUKATLARA YENİ İŞ SAHASI AÇTI”

Av. Talih Uyar konuşmasında, Ticaret 
Bakanlığının dünya çapında yapmış 
olduğu araş�rmaya göre, verilen 
kredilerin  geri  dönmediği,  kredi 
tahsila�nın çok az olduğu ülkeler 
arasında Türkiye’nin ön sıralarda yer 
aldığını söyleyerek, “Hükümet ülkemizi 

bu sıralamada ortalarda yer alması 
düşüncesiyle,  iflasın ertelenmesi 
kurumundan bankalar dahil bir çok 
kesim şikayetçi olduğu için bunun 
kaldırılması ile beraber konkordato 
yeniden düzenlendi. İsviçre İcra İflas 
Kanunu’nda 2014 yılında yürürlüğe giren 
son değişiklik tercüme edildi. Yeni 
kanunumuza tamamen onu aldık. bizim 
280, 285 ve devamı maddelerinde 
düzenlenmiş olan ve 70’li, 80’li ve 90’lı 
yıllarda kullanılmaya çalışılan bu 
konkordato kurumu maalesef başarılı 
sonuçlar vermedi. Çünkü onun en büyük 
enge l i ,  konkordato  ta lep  eden 
borçlunun,  kendisinden teminat 
istemeyenler dışında, bütün alacaklıların 
a lacaklar ın ı  karş ı layan  teminat 
göstermesi gerekiyordu. temina�n, 
teminat mektubu ya da gayrimenkul 
olması gerekiyordu. Bu başarısızlıkla 
sonuçlandı. İflasın ertelenmesi çok uzun 
sürebiliyordu. 9 sene sürdüğü olmuştur. 
Bu alacaklıların sabrını da taşırdı. İflas 
anlaşması süreci eskisi gibi değil, gerçekçi 
olsun diye süreç 23 ay olarak belirlendi. 
Ay r ı ca  ko n ko rd ato,  av u kat l a ra 
‘konkordato komiserliği’ adıyla yeni iş 
sahası aç�” ifadesini kullandı. 
Seminerin sonunda Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ‘Bizleri 
engin bilgi ve tecrübeleriyle aydınlatan 
Av. Talih Uyar’a teşekkür ediyorum’ 
diyerek plaket takdim e�.

‘YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL
İLKELERİ’ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
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Anayasa  Mahkemesine  Bireysel 
Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi 
kapsamında ‘Anayasa Mahkemesine 
Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar’ 
konulu toplan�nın 6.’sı 5-6 Kasım 2018 
tarihlerinde Adana’da yapıldı. Toplan�da 
sunum yapan Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, silahların eşitliği ve 
adil yargılanma hakkının olmazsa 
olmazları olduğunu vurgulayarak, “Adil 
yargılanma hakkı Anayasamızda, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence 
al�na alınmış�r. Aslında yerel (ilk derece) 
mahkemelerde görev yapan hâkim ve 
savcılar, yasalardaki normlara uygun 
y a r g ı l a m a  y a p s a ,  A n a y a s a 
Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın ve Bölge 
Adliye Mahkemeleri’nin iş yükü azalır. 
Öncelikle hâkim ve savcıların yasaların 

uygulanmasında dikkatli ve özenli 
olmaları, kendilerini sürekli geliş�rmeleri 
gerekmektedir.  Ayrıca barolar ve 
avukatlar maalesef zaman zaman taraf 
olarak görülmekte ve yargının kurucu 
unsuru olduğu göz ardı edilmektedir ” 
dedi.
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriye� ve 
Avrupa Konseyi tara�ndan birlikte 
finanse edilen ve Avrupa Konseyi 
ta ra� n d a n  y ü rü t ü len ,  An aya s a 
Mahkemesine  Bireysel  Başvuru 
Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi 
kapsamında; Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, AB mükteseba� ve Türkiye 
Cumhuriye� Anayasası ile güvence al�na 
alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak 
şekilde, Türkiye’de yargı kurumları 
güçlendirilerek, Anayasa Mahkemesi’ne 
b i r e y s e l  b a ş v u r u  s i s t e m i n i n 
desteklenmesi amaçlanıyor. Adana Bölge 
Adliye Mahkemesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplan�ya, Mersin Barosu 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Hatay 
Baro Başkanı Ekrem Dönmez, Anayasa 
Mahkemesi  temsi lc i ler i ,  Adl iye 
Mahkemeleri Başkanları ve üyeleri, 
birçok ilin başsavcıları, Yargıtay üyeleri,  
hâkimler, savcılar, avukatlar ve çok sayıda 
yargı mensubu ka�ldı. 

“ADİL YARGILANMA HAKKI, 
YASALARLA GÜVENCE ALTINA 

ALINMIŞTIR”
Toplan�ya konuşmacı olarak davet 
edilen Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, ‘Adil Yargılanma Hakkı 
ile Kişi Hürriye� ve Güvenliği Hakkı 
Kapsamında Silahların Eşitliği  ve 
Çelişmeli Yargılama İlkeleri’ konusunda 
sunumunda, avukatlar için yaşamsal olan 
silahların eşitliği ve çelişmeli yargı 

ilkelerinin önündeki yasal ve uygulamaya 
ilişkin engellerin bir an önce sona ermesi 
gerek�ğine vurgu yap�. Mersin Barosu 
B a ş k a n ı  A v.  B i l g i n  Ye ş i l b o ğ a z 
konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 6.  Maddesinin 1. 
Fıkrasında  “her şahıs .... davasının makul 
bir süre içinde hakkaniyete uygun ve 
aleni sure�e dinlenilmesi hakkına 
sah ip�r.  . . .”  denmek  sure�yle , 
hakkan iyete  uygun  b i r  şek i lde 
gerçekleşmesi için savunma hakkının 
tam anlamıyla kullanılabilmesi gerekli 
olduğuna işaret edilir. Bu çerçevede 
ulusal mahkemelerde gerçeğin ortaya 
çıkarılabilmesi için Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6. maddesinin içeriğini 
oluşturan yargılamaya etkili ka�lım ve 
duruşmada hazır bulunma hakkı, susma 
ve kendini suçlayıcı delil sunmama hakkı, 
gerekçeli karar hakkı, çeşitli temel delil 
kuralları gibi usûl hukukuna ilişkin hak ve 
ilkeler, hakkaniyete uygun yargılanma 

hakkının alt unsurlarından bazıları olarak 
karşımıza çıkar.
Hakkaniyete uygun yargılanma ilkesi 
Anayasanın farklı maddelerinde güvence 
al�na alınmakla birlikte, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinin, 
Anayasanın 36. Maddesinde düzenlenen 
adil yargılanma ilkesinde karşılandığı 
genel kabul gören bir görüştür. 2001 
yılındaki Anayasa değişikliğiyle eklenen 
adil yargılanma hakkının değişiklik 
gerekçesinde ‘Türkiye Cumhuriye�nin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce 
de güvence al�na alınmış olan adil 
yargılanma hakkının” Anayasaya 
eklendiğinin belir�lmiş olması bu görüşü 
d e s t e k l e m e k t e d i r ’  i f a d e s i n i 
kullanılmış�r.” dedi.

“OHAL DÖNEMİNDE TUTUKLULUK 
İNCELEMELERİ, SANIĞIN VE 
MÜDAFİİNİN YOKLUĞUNDA 

YAPILMAKTADIR”
Silahların eşitliği ve çelişmeli yargı 
ilkelerinin salt ceza yargılamalarında 
değil, gerek�ğinde medeni hak ve 
yükümlülüklere ilişkin yargılamalarda da 
aranması gereken ilkeler olduğuna 
değinen Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “2012’den i�baren hukuk 
dünyamıza giren Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel  Başvuru sonucu verilen 
kararlarda, Anayasa Mahkemesinin 
silahların eşitliği ilkesinin içeriğini daha 
da genişle�ği söylenebilir. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi Ramazan Tosun 
başvurusunda silahların eşitliği ilkesinin 
“mahkeme önünde sahip olunan hak ve 
yükümlülükler bakımından taraflar 
arasında eşitliğin sağlanması ve bu 
dengenin yargılamanın her aşamasında 
korunmasını ifade e�ğini savunmuştur.”
          (Devamı arka sayfada)

“ADİL YARGILANMA HAKKI VE SİLAHLARIN
EŞİTLİĞİ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”
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Anayasa Mahkemesi çelişmeli yargı-
lama ilkesini, silahların eşitliği ilkesinin 
tamamlayıcısı olarak yorumlamaktadır. 
Mahkemeye göre, adil yargılanma 
hakkının unsurlarından olan çelişmeli 
yargılama ilkesi, taraflara dosyadaki 
deliller hakkında bilgi sahibi olma ve 
yorum yapma hakkının tanınmasını ve 
bu nedenle tarafların yargılamanın 
bütününe ak�f olarak ka�lmalarını 
içermektedir. Silahların eşitliği ve 
çelişmeli yargılama ilkeleri ışığında 
taraflara tanık delili dahil olmak üzere, 
delillerini sunma ve inceletme nokta-
sında da uygun imkanların tanınması 
gerekir. Silahların eşitliği ve çelişmeli 
yargılama ilkeleri, tutukluluk halinin 
devamının veya serbest bırakılma 
taleplerinin incelemesi sırasında da 
uyulması gereken ilkelerdendir. Ancak, 
özellikle Olağanüstü Hal döneminde 
tutukluluk incelemeleri dosya üzerin-
de, sanığın ve müdafiinin yokluğunda 
yapılmaktadır.
Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama 

ilkelerinin öğre�de genellikle; ‘Usuli 
Eşitsizlikler, Tanık Dinlenmesinde Hak 
Eşitliği ve Bilirkişilik, Bilgi ve Belgelere 
Ulaşmadaki Eşitlik’ başlıkları al�nda 
incelenmektedir. Silahların eşitliği ilkesi 
çerçevesinde davanın taraflarının usûle 
dair haklar bakımından aynı koşullara 
tabi tutulması ve taraflardan birinin 
diğerine göre daha zayıf bir duruma 
düşürülmeksizin, iddia ve savunmala-
rını makul bir şekilde mahkeme önünde 
dile ge�rme �rsa�na sahip olması 
şar�r” ifadesini kullandı. Bilgi ve 
Belgelere Ulaşmadaki Eşitlik İlkesinin 

uygulanmasında yaşanan aksaklıkların 
önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Ne var ki özellikle 15 
Temmuz sonrasındaki ceza yargılama-
larında dijital belgelerin imajlarının 
sanık müdafilerine verilmediği gibi, bu 
dosyalarda 12 Eylül yargılamalarında 
dahi rastlanmayan bir biçimde nasıl ve 
kim tara�ndan düzenlendiği belli 
olmayan Milli İs�hbarat Teşkila� 
raporlarının tutukluluğa ve mahkûmi-
yete esas olan deliller olarak kullanıldığı 
görülmektedir” şeklinde konuştu.

Mers in  Barosu  tara�ndan 
avukatlara, ‘Aile Hukuku ve Mal 
Rejiminin Tasfiyesi’  konulu 
seminer düzenlendi.
Av. Mustafa Kırmızı’nın sunu-
muyla Mersin Barosu Konferans 
S a l o n u ’n d a n  d ü ze n l e n e n 
seminere ,  Mers in  Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yöne�m kurulumuz, avukatlar ve 
stajyer avukatlar ka�ldı.
Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Türkiye’de en çok açılan 
davaların boşanma davası olduğunu 
ifade ederek, “Türkiye’de boşanma 
oranları her geçen yıl daha da ar�ş 
gösteriyor. Türkiye İsta�s�k Kuru-
mu’nun verilerine göre, boşanma sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arta-
rak,128 bin 411'e yükseldi” dedi.

MEDENİ HUKUK, ATATÜRK’ÜN EN 
BÜYÜK DEVRİMLERİNDEN BİRİSİDİR”

Konuşmasında, Aile Hukuku ve Mal 
Rejiminin Tasfiyesi konulu seminerin 10 
Kasım’a denk gelmesinin kendileri için 
ayrı bir önem arz e�ğini ifade eden 
Yeşilboğaz, “Cumhuriye�n en büyük 
devrimlerinden bir tanesi de, Medeni 
Hukuk alanında yapılan devrimlerdir. 
Özellikle kadın hakları açısından Medeni 
Kanun’un gelmesi çok önemliydi. Bugün 
Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim-

lerinden birisi olan 
Medeni Hukuk alanın-
daki seminerimiz için 
bir araya geldik. Bu 
bizler için de anlamlı 
bir tesadü�ür” diye 
konuştu.
Daha sonra sunum 
yapan Av. Mustafa 
Kırmızı, Hukuk Muha-

kemeleri Kanunu, Türk 
Medeni Kanunu, mal 
rejimleri ile ilgili genel 
hükümler, mal rejimi 
sözleşmesi, mevcut 
mal rejiminin mal ay-
r ı l ı ğ ı n a  d ö n ü ş t ü -
rülmesi ,  edini lmiş 
mallara ka�lma rejimi, 
4721 sayılı yasaya göre 
diğer eşin mal varlığına 
yapılan katkının geri 
alınması,  edinilmiş 

mallara ka�lma rejiminin sona ermesi 
durumunda kişisel malların ve edinilmiş 
malların  ayrılması’  konularında 
ka�lımcılara bilgiler verdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
bilgileriyle meslektaşlarını aydınlatan 
Av. Mustafa Kırmızı’ya teşekkür ederek, 
plaket takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “2017’DE 128 BİN 411 ÇİFT BOŞANDI”
10.011.2018
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Mersin Barosu’nun düzenlemiş olduğu, 
ser�fikalı ‘Bilirkişilik Temel Eği�m 
Programı’ nda eği�mini tamamlayan 
15. grup ka�lımcılara ser�fikaları 
düzenlenen törenle verildi.
Bilirkişi olarak görev yapacak olan 
avukatlara ve diğer meslek guruplarına 
temel, teorik ve uygulamalı eği�mler 
ver i lmes i  amacıy la  düzenlenen 
‘Bilirkişilik Temel Eği�m Programı’nda, 
eği�mlerini başarıyla tamamlayan 15. 

grup ka�lımcılara ser�fikalarını, Mersin 
Barosu Eği�m Hizmetleri Merkezi’nde 
gerçekleşen törenle, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Doç. Dr. Burhan 
Özdemir birlikte takdim e�.
“KASIM AYINDA MESLEKTAŞLARIMIZI 

YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI 
BEKLİYOR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mesleki  gel iş im ancak nitel ikl i 
eği�mlerle sağlanabilir. Bu nedenle 

baromuz bünyesinde, alanında uzman 
avukatlar ve eği�mciler tara�ndan 
yoğun b ir  şek i lde süren eği�m 
programlarımız ve seminerlerimiz, 
hem meslektaşlarımızın bilgilerini 
güncellemeleri, hem de stajyer avukat-
larımızın geleceğe başarıl ı  birer 
hukukçu olarak ye�şmeleri açısından 
çok önemli. Kasım ayı içerisinde mes-
lektaşlarımızı yoğun eği�m programları 
ve seminerler bekliyor” diye konuştu. 

Mersin Barosu tara�ndan, baromuz 
üyesi avukatlarımıza yönelik 25-26 
Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 
ser�fikalı  ‘Konkordato ve Konkordato 
Komiserliği’  eği�mini tamamlayan 35 
avuka�mız ser�fikalarını aldı. 
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet 
Binası’nda iki gün süren ‘Konkordato ve 
Konkordato Komiserliği’  eği-
�m programında avukatlara, 
Hasan Kalyoncu Üniversite-
si’nden Öğre�m Görevlisi 
Bar ı ş  Küçük  tara�ndan, 
1 5 . 0 3 . 2 0 1 8  t a r i h i n d e 
yürürlüğe giren İcra ve İflas 
Kanunu’nun yeni konkordato 
hükümlerinin uygulanmasına 
ilişkin hukuki ve mali bilgiler 
verildi. 
Avukatlara ser�fikalarını 
takdim eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Son 
dönemlerde konkordato ilan 
eden firma sayıları ar�nca,  
'iflas erteleme' uygulaması 
y e r i n e  g ü n d e m e  g e l e n 
konkordato, konkordato ko-
miseri ih�yacını doğurmuştur.  
Mahkeme tara�ndan firmaya 

atanan komiserlerin bu süreci çok iyi 
bilmeleri gerekir. Aksi takdirde süreç 
olumsuz ilerleyebilir. Biz de Mersin 
Barosu olarak düzenlediğimiz ser�fikalı 
eği�m programıyla,  konkordato 
komiseri ih�yacının giderilmesine ve 
avukatlarımızın konkordato süreci 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmala-

rına katkı sağlamış olduk. Konkordato 
komiserlerinin, konkordato sürecini 
çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Aksi 
takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Bu ser�fika programlarıyla meslektaş-
larımız daha bilgili ve başarılı bir şekilde 
süreci yönetecek�r. Meslektaşlarıma 
başarılar diliyorum” diye konuştu. 

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN
15. GRUP SERTİFİKALARINI ALDI

 “AVUKATLAR KONKORDATO KOMİSERLİĞİ SERTİFİKASI ALDI”

13.11.2018 

11.11.2018
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YEŞİLBOĞAZ: “LEKELENMEME HAKKINI 
VE MASUMİYET KARİNESİNİ 

ÇİĞNETMEYİN”
Mersin Barosu tara�ndan 16-17 Kasım 
2018 tarihlerinde, ser�fikalı 'Ceza 
Muhakemesi Kanunu (CMK) Uygulama-
ları' konulu seminer düzenledi. İki gün 
süren  eği�m seminerinde,  ceza 
muhakemesinin soruşturma evresinde 
görev alacak olan avukatlara ve stajer 
avukatlara, zorunlu müdafilikte pra�k 
uygulamalar, saha çalışmaları ve CMK 
sistemi hakkında bilgiler verildi.

“ZORUNLU MÜDAFİLİK ADİL 
YARGILANMA HAKKININ 

TEMİNATIDIR”

Ankara Barosu'ndan Av. Deniz Özbilgin, 
Av. İhsan Şahabe�n Örsal, Av. Mert 
Ekinci ve Av. Onur Yaylacı'nın sunumuyla, 
Mersin Barosu Konferans Salonu'nda 
düzenlenen seminere avukatlar ve 
stajyer avukatlar yoğun ilgi gösterdi. 
Mersin Barosu yöne�m kurulunun da 
ka�ldığı seminerin açılış konuşmasını 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Zorunlu müdafilikte 
ö n ü m ü z e  g e l e n  d o s y a l a r d a n 
gördüğümüz kadarıyla, birçok hatalar 
yapılıyor. Birçoğumuz bunun farkında 
dahi değiliz. Bu nedenle bu konuda 
pra�ğe dayalı eği�m düzenleme gereği 
duyduk. İnsan hakkı ile ilgili en önemli 
konulardan birisi zorunlu müdafilik�r. 
Çünkü zorunlu müdafilik, insan hakkı 
ihlalinin önlenmesindeki en büyük 
güvencedir, adil yargılanma hakkının 
temina�dır, silahların eşitliğinde en 
büyük güçtür.  Hepimiz  savunma 

yaparken adil yargılanma hakkından, 
masumiyet karinesinden, lekelenmeme 
hakkı gibi birçok evrensel hukuk 
normlarından bahsediyoruz. Bu kaide-
lerin uygulanması sadece biz bağımsız 
savunmanın tekelinde oldu ve böyle 
olmaya devam edecek�r. Bizim kadar 
dikkatli  olunmazsa,  maalesef  bu 
kuralların uygulanma şansı da sahada yer 
bulamayacak�r. Görev başında yaşanma 
ih�mali yüzde 100 olan sorunlara karşı 
pra�kte nasıl çözümler bulacağınız 
konusunda, alanında uzman meslektaş-
larımız bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle 
paylaşacak. Müdafilikte ilk davranışınız, 
bütün dosyayı şekillendirecek�r. Eğer siz 

yanlış başla�rsanız, bu bir insanın 
haya�na, geleceğine mal olabilir. Sadece 
o insanla ilgili sınırlı kalmaz, ailesine ve 
çevresine de yansır. Lekelenmeme 
hakkını ve masumiyet karinesini biz 

çiğnetmiş oluruz. Bizim böyle bir 
hakkımız yok. Bizim işimiz bilgi ve 
eği�mdir. Bu nedenle seminerimizde, 
teori yerine bilinen kuralların sahada 
nasıl  uygulanması ve karşılaşılan 
sorunlarda nasıl  pra�k çözümler 
üre�lmesi gerek�ği konusunda etkin bir 
çalışma yapılacak�r” diye konuştu. Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, CMK görevlendirmele-
rinde değişikliğe gi�klerini belirterek, 
C M K ' d a  s a d e c e  b u  e ğ i � m l e r i n 
ser�fikasını alan avukatların görevlendi-
rileceğini söyledi.
Daha sonra Av. Deniz Özbilgin, Av. İhsan 
Şahabe�n Örsal, Av. Mert Ekinci ve Av. 
Onur Yaylacı yapmış oluğu sunumlarla, 
ceza yargılamasının tüm aşamalarını 
doğrudan uygulamaya dönük olarak 
an latarak ,  ceza  yarg ı lamas ın ın 
uygulamasıyla ilgili süreçte  yaşanan 
sıkın�ları ve yaşanan problemlere 
yönelik çözüm önerilerini anla�. Eği�m 
seminerinin sonunda Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ka�lımcılara 
ser�fikalarını takdim e�.

MERSİN BAROSU
'CMK UYGULAMALARI'
SEMİNERİ DÜZENLEDİ

 16.11.2018
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Mersin Barosu ve Mersin Arabulucular 
Derneği tara�ndan avukatlara yönelik 
‘Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği’ konulu 
eği�m semineri düzenledi. 
Mersin Barosu yöne�m kurulu, Mersin 
Arabulucular Derneği Başkanı Arb. Av. 
Buğrahan Dikici, avukatlar ve stajyer 
avukatların ka�lımıyla gerçekleşen 
seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Kasım ayının yoğun eği�m programıyla 
geç�ğini söyleyerek, bu eği�mlerin 
meslektaşlarının bilgi  darağacının 
gelişmesi açısından önemli olduğunu 
söyledi.

“ADLİ MAKAMLAR ARZUHALCİLERE KÖR, 
SAĞIR VE DİLSİZ KALIYOR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, “İş mahkemesinde zorunlu 
hale ge�rilen arabuluculukta taraf 
vekillerimiz, maalesef ka�lmış oldukları 
arabuluculuk görüşmelerinde nasıl bir 
duruş sergileyeceklerini, kendi haklarını 
n a s ı l  ko r u y a c a k l a r ı n ı  m a a l e s e f 
bilemiyorlar. Bu işten en çok vekil 
arkadaşlarımız zararlı çıkıyor. Bunun bir 
nebze olsun giderilebilmesi,  vekil 
arkadaşlarımızın taraf vekilliğinde nelere 
dikkat  etmesi  konusunda,  Mersin 
arabulucular  Derneği  Başkanı  Av. 
Buğrahan Dikici ile birlikte bu eği�m 
programını düzenledik. Arabuluculuk, 
alterna�f uyuşmazlık çözüm yollarından 
bir tanesi. Uzlaşma nasıl haya�mıza 
girdiyse, arabuluculuk da girdi” dedi. 

“ARABULUCULUĞUN AVUKATLARIN 
TEKELİNDEN ÇIKACAK OLMASINDAN 

ENDİŞELİYİZ”
Arabuluculukta uygulamalardan kaynaklı 
endişelerini dile ge�ren Yeşilboğaz, “Bazı 
uygulamaların zorunlu hale ge�rilmiş 
olması  ve  arabuluculuğun i leride 
avukatların tekelinden çıkacak olması gibi 
endişelerimiz var. Öncelikle bunun 
güvence al�na alınması gerekiyor. Biz bu 
güvenceyi almadığımız sürece hala 

arabuluculuktaki çekincelerimiz devam 
edecek�r. Örnek olarak; uyuşmazlıkta 
tarafların yapmış oldukları işlemlere 
bak�ğımızda, işin avukatlardan çok adliye 
kâ�plerine ve başka meslek gruplarına 
verilmiş olması, mesleğimizdeki kaygıyı 
maalesef gündeme ge�riyor. Meslek 
alanlarımız her gün daralırken, alterna�f 
uyuşmazlıklarda  farkl ı  sektörlere 
açılabilecek yeni uygulamaların ge�rilecek 
olması bizi ürkütüyor. Çünkü hukuk 
fakültelerinin günümüzde sınırsız bir 
şekilde açılması ve çok fazla öğrenci mezun 
etmesi, hukuk ordusunu nicelik olarak 
ar�rırken, nitelik olarak azal�yor ama aynı 

z a m a n d a  d a 
meslektaşlarımızın 
i ş  a l a n l a r ı n ı n 
daralması anlamına 
geliyor. Genç mes-
lektaşlarımız özel-
likle mesleki daral-
madan dolayı gele-
cek kaygısı yaşıyor-
lar. Hiç kimse gele-
ceğini  tam anl-
amıyla göremiyor.  

“BAROLAR VE AVUKATLAR ORTAK 
HAREKET ETMELİ”

Tıp alanında ‘alterna�f �p yöntemleri’ diye 
bir görüş ortaya a�ldığında bu konu sorun 
olarak görüldü ülkemizde buna karşı çok 
fazla tepki geldi. Televizyonlarda günlerce 
tar�şıldı. Ancak hukuk alanında yapılan bu 
alterna�f uyuşmazlıklarda enine boyuna 
tar�şılmadan yapılan uygulamalar ilerde 
telafisi mümkün olmayan zararlara yol 
açabilir. Biz şimdilik iyi niyetli olarak, 
bunların sadece hukukçuların tekelinde 
kalacağına inanıyoruz. Öncelikle dava 
açma konusunda, özellikle uzlaşma ve 
arabuluculukta kesinlikle taraf vekilliğinin 
zorunlu hale ge�rilmesi hususunda 
taleplerimizi yineliyoruz. Bu olduğu 
takdirde biz alterna�f çözüm yollarına karşı 

d e ğ i l i z  a m a  b u n u n  i ç i n  ö n c e 
kanunlarımızın düzenlenmesi gerekiyor. 
Bunun düzenlenmesi için de bütün 
baroların, tüm meslek mensuplarının ortak 
hareket etmesi gerekiyor. Bu kaygılarımız 
giderildikten sonra uyuşmazlıklarda ya da 
arabuluculuktaki alterna�f çözüm yollarına 
karşı değiliz” diye konuştu.
“ADLİ MAKAMLAR ARZUHALCİLERE KÖR, 

SAĞIR VE DİLSİZ KALIYOR”
Konuşmas ında,  ad l i  makamlar ın 
arzuhalcilere karşı gerekli önleyici çaba 
göstermediğ in i  vurgu layan  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlık 
Kanunumuz ‘da, dava açma hakkının 
sadece avukatlara tanındığı açıkça 
belir�lmesine rağmen, maalesef Mersin 
Adliyesi ve Türkiye’deki tüm adliyelerin 
önünde dilekçe yazılıp dava dosyası 
hazırlanır diyen çığırtkanlar var. Bizim adli 
makamlarımız bunlara kör, sağır ve dilsiz 
kalıyorlar. Şikâyetlerimizde de sadece basit 
bir Kabahatler Kanunu’na göre yapılan bir 
suç olarak görülüyor ve 150-200 TL ceza ile 
arzuhalcileri serbest bırakıyorlar. Bunu 
önleme çabaları da yok” şeklinde konuştu.
Daha sonra Ankara Arabulucular Derneği 
Başkanı Arb. Av. Nejdet Göğüsdere, 
Consensus Arabuluculuk Merkezi’nden 
Eğitmen Arb. Av. Ayşe Çakıcı, Başken 
Arabuluculuk  Uyuşmazl ık  Çözüm 
Merkezi’nden  Arb. Av. Mehmet Ali  
Baranlı, İstanbul Arabuluculuk Merkezi 
Arb. Av. Dilek Yumrutaş yapmış oldukları 
sunumlarla, taraf vekilliğinde etkin taraf 
vekilliği olabilmenin yolları, hakların 
korunması, taraf vekilliğinde avuka�n 
müvekkiline nasıl faydalı olabileceği 
konusunda ka�lımcıları bilgilendirdi.
Seminerin sonunda Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, panelistlere teşekkür 
ederek plaket takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “ARABULUCULUKTAKİ
ÇEKİNCELERİMİZ GÜVENCE

ALTINA ALINMALI” 24.11.2018
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Mersin Barosu’nun düzenlemiş olduğu, ser�fikalı 
‘Bilirkişilik Temel Eği�m Programında eği�mini 
tamamlayan 16. grup ka�lımcılara ser�fikaları 
düzenlenen törenle verildi.
Bilirkişi olarak görev yapacak olan avukatlara ve 
diğer meslek guruplarına temel, teorik ve uygula-
malı eği�mler verilmesi amacıyla düzenlenen 
‘Bilirkişilik Temel Eği�m Programı’nda, eği�mlerini 
başarıyla tamamlayan 16. grup ka�lımcılara 
ser�fikalarını, Doç. Dr. Burhan Özdemir takdim e�.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın (TBB) 
ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve 
Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan 
‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan 
H a k l a r ı  S ta n d a r t l a r ı  Ko n u s u n d a 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’ 
kapsamında ilk çalışma ziyare� 26-30 
Kasım 2018 tarihleri arasında Strazburg’da 
gerçekleş�. Barolara İnsan Hakları 
Merkezi’nin etkin bir şekilde faaliyet 
g ö s t e r m e s i n i  h e d e fl e y e n  p r o j e 
kapsamında, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve diğer pilot baroların 
temsilcileri, Strasburg’da Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin çalışmalarına 
ka�ldı.  Baro Başkanımız Av.  Bilgin 
Yeş i lboğaz  aç ık lamasında,  “2017 
ista�s�klerine bakıldığında; Türkiye’nin 
AİHM kararını uygulamadığı açık dosya 
sayısı 1446’dır. Türkiye AİHM kararını 
uygulamama listesinde Avrupa ikincisi. Bu 
tablo Türkiye’de insan haklarının hiçe 
sayıldığının belgesidir” dedi.
YEŞİLBOĞAZ: “TÜRKİYE 1446 DOSYA İLE 

AİHM KARARINI UYGULAMAMA 
LİSTESİNDE AVRUPA İKİNCİSİ”

Türkiye Barolar Birliği ve pilot baro 
temsilcilerinin, Agora Binası’ndaki Avrupa 
Konseyi  ve  Avrupa  İnsan  Haklar ı 
Mahkemesi’ne çalışma ziyare�ne; Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. Me�n Feyzioğlu, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Trabzon Barosu Başkanı Av. 
Sibel Suiçmez, Ankara, Van ve Diyarbakır 
Barosu temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi komisyon üyeleri ile ka�ldı.

Toplan�nın birinci gününde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Komisyon üyelerinin 
yapmış oldukları sunumlar kapsamında; 
‘Hukuk profesyonelleri için insan hakları 
eği�m programı ve araçları’, ‘avukatlık 
mesleğine ilişkin sözleşme ile ilgili 
çalışmalar ’,  ‘Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvuru usulleri, öneriler ve 
iyi uygulamalar’, ‘AİHS, 5. Maddede yer 
alan özgürlük ve güvenlik hakkı kapsa-
mındaki kilit kavramlar ve son dönemdeki 
iç�hatlar ’  konularında ka�lımcılar 
bilgilendirildi.
Toplan�nın ikinci gününde büyük daire 
duruşmasına ka�lım gerçekleşerek, AİHS, 

6. madde’de (adil yagılanma)kilit kavramlar 
ve son dönemdeki iç�hatlar, ‘AİHS 1 no’lu 
protokolünün 1. maddesi (mülkiye�n 
korunması) kilit kavramalar ve son 
dönemdeki iç�hatlar’ konularında yapılan 
bilgilendirmelerin ardından, Avrupa 
Baroları Konseyi temsilcisi Piers Gardner ile 
toplan� yapıldı.
Toplan�nın üçüncü gününde ise; Avrupa 
Konseyi Danışmanı Ma�hieu Birker ‘İnsan 
Hakları Komiserinin çalışmaları’, İnsan 
Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel 
Müdürlüğü tara�ndan ‘Avrupa işkencenin 
ve insanlık dışı, onur kırıcı ceza veya 
muamelenin önlenmesi komitesinin 
çalışmaları’, ‘yapay zeka: avukatlar için yeni 
�rsatlar zorluklar’ hakkında bilgiler 
verilerek,  İcra Dairesi’nin sunumu 
gerçekleş�.
Öte yandan; AİHM Yazı İşleri Müdürlü-
ğü’nden ‘AİHS 2. madde (yaşam hakkı) ve 3. 
madde (işkence yasağı) kapsamında 

devle�n  yükümlülükler i  ve  etki l i 
soruşturmada kilit kavramlar ve son 
dönemdeki iç�hatlar’ , ‘AİHS, 10. madde 
(ifade özgürlüğü) kilit kavramlar ve son 
dönemdeki iç�hatlar’ konularında sunum 
yapıldı.  Toplan�, Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Müdürü Cristophe Poirel’in kapanış 
konuşması ile sona erdi.

“İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN 
ÖNLENMESİ İÇİN HUKUÇULAR, 

SİYASETÇİLER VE TOPLUM BİRLİKTE 
MÜCADELE ETMELİ”

Toplan�yı değerlendiren Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yirminci 
yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi; 

insan haklarının uluslararası düzeyde 
tanınması ve korunması için uluslararası 
düzeyde anlaşma ve sözleşmelerin 
imzalanarak, ülkelerin hukuk uygulama-
larında insan hak ve özgürlüklerini 
korumaya yönelik gerekli adımların a�lması 
sağlanmış�r.  Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, insan hakları normlarını en üst 
düzeyde koruyan uluslararası bir organdır. 
Ancak ülkemizde uluslararası hukukun ihlal 
edildiği görülmektedir. 2017 ista�s�klerine 
bakıldığında, Türkiye’nin AİHM kararını 
uygulamadığı açık dosya sayısı 1446’dır. 
Türkiye AİHM kararını uygulamama 
listesinde Avrupa ikincisi. Bu vahim bir 
durumdur. Bu tablo Türkiye’de insan 
haklarının hiçe sayıldığının, çiğnendiğinin 
belgesidir. Ülkemizdeki insan hakları 
ihlallerinin önlenmesi için, hukukçuların, 
siyasetçilerin ve bütün toplumun birlikte 
mücadele etmesi birlikte hareket etmesi 
gerekmektedir” dedi. 

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN
16. GRUP SERTİFİKALARINI ALDI

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, STRAZBURG’DA
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE KATILDI

25.11.2018 

30.11.2018
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Mersin Barosu ile Mersin Üniversitesi 
işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle, ‘Yasal Haklarımızı 
Öğreniyor ve Engelleri Aşıyoruz’ konulu 
panel düzenlendi. 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşi lboğaz,  akademisyenler  ve 
üniversite öğrencilerinin ka�lımıyla, 
Mersin Üniversitesi Eği�m Fakültesi 
Konferans Salonu’nda düzenlene panel; 
Öğr.Gör. Gülcan Boyraz, Av. Tufan 
Özarslan, Av. Egemen Çınar ve Av. Ece 
Aktaş’ın sunumuyla gerçekleş�.

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Mersin Barosu ve Mersin 
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleş�rilen 
engelsiz yaşam ile ilgili haklarımızın 
anla�ldığı panel Mersin Üniversitesi'nin 
kent ve kentli ile olan ilişkisi açısından 
çok önemliydi. Mersin Barosu her 
zaman, başta kırılgan ve dezavantajlı 
gruplarımız başta olmak üzere, tüm 
halkımızın yanında olmuştur, olmaya da 
d e v a m  e d e c e k � r .  E n g e l l i 
vatandaşlarımızın haklarının anla�ldığı 

böyle bir paneli organize etmesi 
nedeniyle Mersin Üniversitesi'ne, tüm 
emeği  geçenlere ve programda 
konuşmacı olan meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum. İstenirse, bir şans 
verilirse, vatandaşlarımızın önündeki 
tüm engelleri ve sorunları hep birlikte 
aşabiliriz. Yeter ki onları sosyal haya�a, 
yanı başımızda tutalım, güvenelim. 
Engelsiz bir dünyayı inşa etmek 
mümkün” diye konuştu.
Konuşmaların ardından panelistler, 
engelli vatandaşlarımızı engelli hakları 
konusunda bilgilendirdi.

YEŞİLBOĞAZ:  “ENGELSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN”

Mersin  Barosu  İnsan Hakları 
Merkezi, 10-17 Aralık İnsan Hakları 
Ha�ası nedeniyle ‘İnsan Hakları’ 
konulu panel düzenledi.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
İnsan Hakları  Merkezi Başkan 
Yardımcımız Av. Ezgi Özkan, avukatlar 
ve stajyer avukatların ka�lımıyla, 
Mersin Barosu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen panelde; Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ‘İnsan Hakları ve 
Barolar’ , Mersin Barosu İnsan Hakları 
Merkezi Başkan Yrd. Av. Ezgi Özkan, insan 
hakları ve merkez olarak yapmış oldukları 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verirken, Doç. Dr. Günal 
Kurşun ise, ‘Hukuk Devle� 
ve İnsan Hakları’ konusunda 
sunum yap�.

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
“OHAL İLE OTORİTER 
UYGULAMALAR HAD 
SAFHAYA ÇIKMIŞTIR”

Panelde sunum yapan Baro 
Başkan ımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz konuşmasında, 

insan haklarının,   temel  hak ve 
özgürlüklerin korunmasında avukatlara 
ve barolara önemli görevler düştüğünü 
s ö y l e y e r e k ,  “ T e m e l  h a k  v e 
özgürlüklerden mahrum kalan bir 

toplumda, adale�n varlığından söz 
edemeyiz. Avukatlar ve barolar olarak 
eşit yur�aşlık temelinde; insan hakları, 
demokrasi,  hukukun üstünlüğü 
konularında el ele vererek mücadele 
etmek zorundayız. İnsan hakları ihlali 
ülkemizde OHAL ile birlikte daha da 
artmış�r, otoriter uygulamalar had 
sa�aya varmış�r. İnsan hakları 
değerleri, toplumdan tasfiye edilmeye 
çalışılmaktadır.  Hak ihlallerinin 

önlenmesinde avukatların; kollukta, 
savcılıkta ve mahkemede daha etkin 
savunma yapması gerekmektedir” dedi. 
            (Devamı arka sayfada)

MERSİN BAROSU ‘İNSAN HAKLARI’ KONULU PANEL DÜZENLEDİ
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 “TÜRKİYE ADİL YARGILAMA HAK 
İHLALİNDE İLK SIRADA”

Konuşmasında Strazburg’da gözlemci 
olarak ka�lmış olduğu AİHM’nin 
çalışmaları hakkında da bilgiler veren 
Yeşilboğaz, “AİHM, insan haklarının 
korunmasında ve savunulmasında en 
büyük güvencenin avukatlar ve Barolar 
olduğunu belirtmiş,  bu konuda 
avukatların korunmasına dair bir 
sözleşme  hazır ladıklar ını  i fade 
etmiş lerdir.  Türk iye’nin,  AİHM 
kararlarını ihlal eden Avrupa ülkeleri 
aras ında  2.  s ı rada  yer  a lması , 
ülkemizdeki hak ihlallerinin vahim 
tablosunu ortaya koymaktadır. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2017 yılı 
faaliyet raporuna göre Türkiye; 116 
kararla, hakkında çok karar alınan ikinci, 
bekleyen başvuru sayısıyla üçüncü ülke 
oldu; adil yargılama hak ihlalinde ise 46 
kararla ilk sırada yer alıyor. Kabul 
edilmeyen başvuru sayısı önceki yıla 
göre yüzde 90 artmış�r” dedi.

DOÇ. DR. GÜNAL KURŞUN: “TEMEL 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN 

KORUNMASI, HUKUK DEVLETİNİN ÖN 
KOŞULUDUR”

Doç. Dr. Günal Kurşun ise sunumunda, 

insan haklarının,  temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasının, hukuk 
devle�nin ön koşulu olduğunu ifade 
ederek; “İnsan hakları ihlali, 90’lı 
yıllardan gelen bir zihniye�n ürünüdür 
ve her geçen gün AİHM’nin verdiği ihlal 
kararlarında adil yargılanma hakkı, 
kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, özel 
hayata saygı  hakkı  konularında 
yoğunlaşmış�r” dedi. OHAL rejiminin 
hukuk sistemimizdeki tahribatlarını 
anlatan Doç. Dr. Günal Kurşun daha 
sonra, stajyer avukatlara mesleki 
tecrübelerini anla�. 

AV. EZGİ ÖZKAN: “EN ÇOK ADİL 
YARGILANMA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, 

KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ İHLAL 
EDİLİYOR”

D a h a  s o n ra  ko n u ş a n  p a n e l i n 
moderasyonu Mersin Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkan Yrd. Av. Ezgi 
Özkan ise; ifade özgürlüğü, HAGB, 
caydırıcılık, nefret suçu ve söylemi 
konularına dikkat çek�. İnsan Hakları 
Merkezi olarak yapmış oldukları 
etkinlikler hakkında da bilgiler veren Av. 
Ezgi Özkan, insan hakları bilincinin 
yerleşmesi için saha çalışmalarına, 
toplumsal eği�mlere ve seminerlere 

ağırlık vereceklerini söyledi.
İnterak�f ka�lımın sağlandığı panelin 
sonunda Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  Doç. Dr. Günal Kurşun’a 
teşekkür ederek plaket takdim e�.
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1 Ocak 2019 tarihinden i�baren 
�cari davalara arabuluculuk şar� 
ge�rilmesinin ardından, Mersin 
Barosu tara�ndan avukatlara 
yönelik ‘Ticari Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk’ konulu seminer 
düzenlendi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
avukatlarımız ve stajyer avukatların ka�lımıyla, Mersin Barosu 
Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Dicle Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Ali Ayli ve Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Nihat 
Taşdelen sunum yaparak ka�lımcıları bilgilendirdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “1 Ocak 2019 tarihinden i�baren, �cari 
uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi ge�rildi. Hangi 

davayı arabuluculuğa götüreceğiz? Hangisini doğrudan 
mahkemelere götüreceğiz? Hangi konular zorunlu arabuluculuk 
kapsamına giriyor? Bu sorularda birçok kafa karışıklığı yaşanıyor. 
Meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine, bu konuda seminer 
düzenledik ve faydalı olacağını düşünüyorum. 2019 yılında 
meslektaşlarıma iyi bir eği�m dönemi diliyorum” diye konuştu. 
Daha sonra Doç. Dr. Nihat Taşdelen sunumunda, Arabuluculuk 
Hukukunun tarihi ve 7155 sayılı yasa ile Arabuluculuk 
Kanunu’na ge�rilen 18/A maddesi ile hangi uyuşmazlıkların 
�cari davası kapsamında olduğu konusunda bilgiler verdi.
Doç. Dr. Ali Ayli ise sunumunda, “Alacak ve tazminata ilişkin 
�cari uyuşmazlıklar da arabuluculuk dava şar� olacak. Söz 
konusu uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce 
arabuluculara başvuracak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarih i�bariyle, ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye 
mahkemeleri ile Yargıtay’da görülen davalar hakkında 
uygulanmayacak” dedi.
Seminerin sonunda Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, panelistlere teşekkür 
ederek plaket takdim e�.

Mersin Barosu avukatlarına yönelik, 
12-13 Ocak 2019 tarihlerinde 
Mersin'de “Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul 
Edilebilirlik  Kriterleri  Eği�mi” 
düzenlendi.
Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Sisteminin Desteklenmesi 
Ortak Projesi,  Türkiye’de yargı 
kurumlarını Türkiye Cumhuriye� 
Anayasası, Avrupa İnsan Hak¬ları 
Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği 
mükteseba� ile güvence al�na alınan 
hak ve özgürlüklere uyumlu olacak 
şekilde güçlendirerek, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülmektedir.
Proje paydaşlarının Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi ve 
TBB'nin olduğu eği�me; Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İnsan Hakları Merkezi Başkanımız Av. Hasan Keleşoğlu ve Başkan 
Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ile avukatlarımız ka�ldı.
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi 
Ortak Projesi kapsamında avukatların farkındalıklarını, bilgilerini ve 

temel becerilerini ar�rmak amacıyla bireysel başvuru usulleri ve 
kabul edilebilirlik kriterleri konusunda meslek içi eği�m semineri 
düzenlenecek�r. 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde, Mersin’de 
düzenlenecek eği�m programında Anayasa Mahkemesinin kabul 
edilmezlikle sonuçlandırdığı gerçek kararlar, interak�f öğrenme 
yöntemiyle ele alındı. 
Eği�mde şu konular yer aldı: 
. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya giriş: Anayasa 
Mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsamı
. Bireysel başvuruda olağan hukuk yollarının tüke�lmesi kuralı ve 
başvuru süresi
. Açıkça dayanaktan yoksunluk
. Nitelikli dilekçe hazırlama ve başvuru yapma 
Eği�m sonunda ise ka�lımcı avukatlara ser�fika verildi. 

AVUKATLARA ‘TİCARİ
UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK’
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

AVUKATLARIMIZA,
ANAYASA MAHKEMESİNE

BİREYSEL BAŞVURU USULÜ
VE KABUL EDİLEBİLİRLİK

KRİTERLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ
04.01.2019 12.01.2019
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Mersin Barosu öncülüğünde, sivil toplum 
örgütleri işbirliğinde Mersin’in kanayan 
yarası olan ‘Balık Çi�liklerinin İnsan 
Sağlığına Etkileri’ konulu konferans 
düzenlendi.
Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası, 
Mersin Eczacı Odası, TMMOB Mersin İl 
Koordinasyon Kurulu, Mersin Tüm 
Belediye ve Yerel Yöne�m Hizmetleri 
Emekçileri Sendikası, İçel Sanat Kulübü, 
Mersin Sosyal Demokrasi Derneği, 
Haçova Kültür Derneği, Mersin Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Mersin 
Atatürkçü Düşünce Derneği, Mersin Yeni 
Kuşak Köy Ens�tülüler Derneği, Mersin 
Çevre ve Doğa Derneği, Tarsus Çevre 
Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, 

Mersin Çevre Dostları Derneği, Mersin 
Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde 
düzenlenen konferansa, Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap 
Seçer, Makine Mühendisleri Odası, sivil 
toplum örgütleri temsilcileri, avukatlar ve 
vatandaşlar ka�ldı. 
Prof. Dr. Ali Osman Karababa ve Doç. Dr. 
Enver Yaser Küçükgül’ün sunumuyla, 
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet 
Birimi’nde gerçekleşen seminerin açılış 
konuşmasını yapan Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin 
Barosu olarak sivil toplum örgütleriyle 
birlikte Mersin çevresinde yaşanan 
olumsuz yapılaşmalara karşı ilk etkinliği 
düzenlediklerini belirterek, “Bundan 
sonra ortak çalışmalarımız da devam 
edecek�r. Çevre sorunlarını hep birlikte 
masaya ya�racağız. Önümüzde bir yerel 

seçim var.  Panelimize 3 par�nin 
Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını 
fikirlerini almak için davet e�m. . 
Kamuoyunu aydınlatmak üzere bu tür 
sempozyumlar düzenleyeceğiz” dedi.

CAN: “2008’DEKİ KAMUSAL DURUŞ 
BALIK ÇİFTLİKLERİNE ENGEL 

OLMUŞTU”
Daha sonra konuşan TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı 
Sinan Can; “Balık çi�likleri konusu 
Mersinimizi son yıllarda yaklaşık 10-15 
yıldır yoğun bir şekilde meşgul eden, sivil 
toplum kuruluşlarıyla, uzmanlarla birlikte 
tar�şılan ve buna karşı olan bir duruş 
sergilenen önemli konulardan birisidir. 

Balık çi�likleri konusu birçok yönü olan 
çok geniş kapsamlı bir konudur. Çevresel, 
sağlık, bürokra�k, kamusal yönü olan 
ciddi ya�rımlardan birisidir. 2008 yılında 
bu süreç Mersin gündemine geldiği 
zaman, Mersin’de yer alan STK’lar, siyasal 
aktörler, kurum ve kuruluşlar, bu 
ya�rımlara karşı bir takım karşı çıkışlarla, 
belirli bir ortak paydada buluşarak 
bunlara karşı  bir  ön cephe alma 
noktasında bir araya geldiler. En önemli 
nokta  ise,  Mersin’in  o  dönemki 
milletvekillerinin içerisinde yer aldığı bir 
ortak mutabakat ile Mersin’de bunun 
planlanmaması, Mersin’in turizm ken� 
olması konusunda ciddi anlamda bir 
ortak paydada buluştular ve o dönemde 
gerçekleş�rilen bu kamusal duruş, 
Mersin’de 2008 yılında birtakım balık 
çi�likleri projelerinin yapılmasına engel 
olmuştur. O imzacılar arasında Vahap 

Seçer vekilimiz de bulunmaktaydı. Bir 
anda iptal edildi diye bir söylen�si çık� 
fakat bu bir yanılsamaydı. Çünkü yaklaşık 
10 yıl sonra tekrar Mersin gündemine 
gelen balık çi�liklerinin Mersin’de 
yapılacağı, bunun hem bürokrasi, hem 
de ekonomik anlamda Türkiye’ye katma 
değer sağlayacağı konusunda bir yargı 
vardı.

“2018’DE OTORİTELEŞME YAPISI FAZLA 
OLDUĞUNDAN KARŞI ÇIKIŞ NOKTASI 

OLUŞAMADI”
Yine 2018’de STK’lar, Mersin’in dinamik-
leri, ekonomik çevreler, bunun yapılma-
ması konusunda tekrar bir araya geldi. 
Geçmişe nazaran sadece bir noktada bir 
araya gelinemedi. O da 2008 yılında 
gösterilen kamusal anlamda bütün 
milletvekillerinin karşı çıkış noktası 
oluşamadı. Bunun nedenleri arasında 
2008 yılının, 2018 yılına göre otoriter-
leşme yapısının daha zayıf olduğu yıllar 
olarak niteleyebiliriz. Bu duruş gösteril-
mediğinden dolayı balık çi�likleri belirli 
bir bürokrasiyi arkasını alarak Mersin’in 
gündemine geldi ve bunun yapılması için 
de çalışmalar yapıldı. ÇED raporları çık�. 
Bunun en ciddi karşı çıkışlarından 
birisinin 2017 Ekim ayında Mersin Kent 
Konseyi  bünyesinde bir  çalıştay 
gerçekleş�rildi. 33 kurum ve kuruluşun 
davet edildiği bu çalıştayda 23 kurum ve 
kuruluş ile birlikte ciddi, kapasiteli ve 
sonuç bildirgesinin çık�ğı bir çalıştay 
oldu. Çalıştay sonucunda, ken�n turizm 
ve doğal yapısına zarar vereceği 
sebebiyle balık çi�liklerinin yerinin 
kesinlikle yanlış olduğu ortak beyanına 
vardık. Çalıştaydan sonra 32 tane ÇED 
raporu önümüze geldi. Geçmişe nazaran 
ilk çıkış noktasından belli kriterler vardı. 
Kriterler kapsamında en yakın kafes 0.7 
mildi. Milletvekili Lü�i Elvan bunu 
ar�rarak kriterleri değiş�rip ona göre 
programlayacaklarını söyledi. Gerçekten 
de önümüze gelen 2. etap projede 1.3 
mil ile 3.3 mil arasında değişen 32 tane 
projenin ÇED raporu toplan�ları yapıldı. 
Onaylar verildi ve çalışmaları başla�ldı” 
dedi.          (Devamı arka sayfada)

BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRE VE İNSAN
SAĞLIĞINA ETKİLERİ ANLATILDI

26.01.2019 
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“BÜROKRATİK VE ÇEVRE HUKUKU 
NOKTASI AŞILMALI”

Balık Çi�likleri konusunun çevresel, 
doğal, ekolojik yanı olduğunu belirten 
Sinan Can, “Fakat şu adımdan sonra 
önümüze daha farklı olan bir sürecin 
olduğunu görmek, kent ve çevre hakkı 
mücadelesinin  ikinci  aşamasına 
geç�ğimizi söyleyebiliriz. Bunun aşaması 
bürokra�k ve ekonomik olan aşamadır, 
çevre hukuku aşamasıdır. Bürokra�k ve 
çevre hukuku noktası aşılmadığı sürece, 
bu tür projeler Mersin kamuoyuna 
g e l e c e k � r.  C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
kararnamesi ile birlikte Mersin’de 
yapılması istenilen birçok proje de ileriki 
günlerde tar�şılacak. Mersin ken�nde, 
Mersin’de yaşayan insanların sesi 
olabilecek ve onların kararlarıyla birlikte 
ortaya koyabilecek bir kalkınmanın 
öngörülmesi gerek�ği kanısındayız. O 
kalkınma gerçekleş�rilecek�r. Kalkınma 
g e re k l i d i r  a m a  b i z  ka l k ı n m ay ı 
sürdürülebilir bir kalkınma çerçevesinde 
değerlendiren, çevreyi ve ekolojiyi de 
içine alabilecek dengeli bir kalkınmanın 
gerçekleş�rilmesi tara�arıyız. Bunun için 
hem TMMOB, hem tüm oda ve STK’ların 
aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Şu 
anda ya�rımlar gerçekleş�riliyor. Fakat 
daha  fazla  ya�rım  yapı lmaması 
noktasında önleyici tedbirleri şimdiden 
almamız gerek�ği  kanısındayım” 
şeklinde konuştu.

SEÇER: “MERSİN’E GÖZÜNÜ 
DİKMİŞLER”

Daha sonra konuşan CHP Mersin 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap 
Seçer ise, balık çi�likleri konusunun 2008 
yılında milletvekilliği döneminde ilk kez 
parlamentoda gündeme geldiğini 
ha�rlatarak, “Balık çi�likleri konusu eli 
kalem tutan, okuyan, ken�e duyalı olan 
herkesin gündeminde olan bir konu. 
Kimin sesi az çıkarsa, bir gece vak� hırsız 
gibi girelim, balık çi�liklerini oraya 
yapalım dediler ve Mersin’e gözünü 
dikmişler. O dönemde siyasiler uyanık 
çık�. Bir gece vak� eve hırsız girerken ev 
sahibi uyandı toplumsal tepki gösterdi. 
Oradaki dirençle önlendi ama şimdi öyle 
bir noktaya geldik ki, ar�k bunu önlemek 
biraz sorun çünkü Türkiye’de sistem 
değiş�. Parlamenter sistem yok başkanlık 
sistemi var. Komisyonda tar�şılarak, 
STK’ların görüşleri alınarak, daha sonra 
parlamentoda milletvekillerinin görüşleri 
alınarak yapılmıyor. Bir yöne�cinin iki 
dudağının arasında kararnamelerle bu işi 
bi�riyor, dolayısıyla bu sıkın�lı bir konu. 

Burada en büyük güç, toplumsal 
muhalefet. Bunu da sizler yapacaksınız. 
Ben ya�rımcı bir belediye başkanı 
olacağımı her defasında söylüyorum. 
Ya�rıma karşı değilim ama Dimyat’a 
pirince giderken de evdeki bulgurdan 
olmayalım. İngiltere, Almanya sanayi 
ülkesi ama oralarda çevreyi kirleten bir 
tane tesis bulamazsınız. Son 20 yıldır 
adamını bulan Ankara’da işini görüyor. 
Bir tanesi bu balık çi�likleri ÇED konusu. 
Ben balık çi�liklerine karşıyım. Ben 
ya�rım düşmanı değilim ama bu şekilde 
bir ya�rım istemiyorum. 4 bölgede 60 
balık  çi�liği  olacak,  3  bin insan 
çalışacakmış. Ben buna inanmıyorum. 
Bin ton yıl kapasiteden daha küçükse, 
zaten ÇED raporuna gereksinim yok 
d e n i l i yo r.  B u ,  h u ku ka  a r ka d a n 
dolanmadır. Nükleer santral de bu 
şekilde yapılıyor. 1 Nisan’da Büyükşehir 
B e l e d i ye  B a ş ka n l ı ğ ı  ko l t u ğ u n a 
oturduğum andan i�baren,  çevre 
hassasiye�nde Mersin halkının karşı 
duruşunun ben de sözcüsü olacağım” 
diye konuştu.
Daha sonra  Prof. Dr. Ali Osman Karababa 
ve Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül balık 
çi�liklerinin çevreye ve insan sağlığına 
zararları hakkında sunum yaparak 
ka�lımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların 
ardından Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin Barosu Kent ve Çevre 
Komisyonu Başkanı Av. Sevim Küçük ve 
Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı 
Sabahat Aslan panelistlere plaket takdim 
e�.
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Avukatlara ge�rilen E-Tebligat yapılması 
zorunluluğunun 1 Ocak 2019 tarihinden 
i�baren yürürlüğe girmesinin ardından, 

Mersin Barosu Bilişim Komisyonumuz 
tara�ndan, avukatlarımıza E-Tebligat 
sisteminin  kullanımı  konusunda 
uygulamalı eği�m verildi.
Mersin Barosu Konferans Salonu’nda 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
avukatlarımızın ka�lımıyla gerçekleşen 
eği�mde, Bilişim Komisyonu Başkanımız 
Av. Murat Demirtaş, Av. Serhat Kavak ve 
Stj. Av. Tekin Turhan avukatlarımıza 
eği�m verdi.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz eği�m 
öncesi yap�ğı konuşmada, “Almış 
olduğumuz karar gereği bazı eği�mleri 

lokal olarak yapacağız. Yani kendi 
meslektaşlarımız, komisyonlarımız 
tara�ndan sizlere mesleki bilgileri 
ulaş�rmaya çalışacağız. E-Tebligat ar�k 
haya�mızın bir parçası oldu. Mesleğimiz-
de teknolojik gelişmelere ayak uydurmak 
için meslektaşlarımıza belirli periyotlarda 
eği�m vereceğiz” dedi.
15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve 
İflas Kanunu ve Bazı  Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 
48. maddesi ile değiş�rilen 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi 
uyarınca, baro levhasına yazılı avukatlara 
elektronik yolla tebligat yapılması 
zorunluluğu ge�rilmiş�r.

Avuka�n elektronik adresine ulaş�ğı 
tarihi izleyen beşinci günün sonunda 
yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat 
işlemi, PTT tara�ndan yürütülecek�r. Bu 
düzenleme 01/01/2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiş�r. Her avuka�n kimlik 
numarasına göre oluşturulacak olan 
elektronik tebligat adresi, barolar 
tara�ndan avukatlara teslim edilecek, 
teslim yapıldıktan sonra kullanım 
başlayacak�r.

AVUKATLARIMIZA E-TEBLİGAT
UYGULAMASI EĞİTİMİ VERİLDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
ve Mersin Barosu işbirliğinde 
avukatlara ve farklı meslek 
gruplarına  yönelik  'Kat 
Mülkiye� ve Kira Hukuku' 
konulu seminer düzenlendi.
Türkiye Barolar Birliği Eği�m Merkezi 
yürütme kurulu üyesi Av. M. Şeref 
Kısacık, Yargıtay Onursal Daire Başkanı 
Mahir Ersin Germeç, İstanbul Barosu 
üyes i  Av.  Mustafa  Özdoğan' ın 
konuşmacı olduğu, Mersin Barosu 
Konferans Salonu'ndan düzenlenen 

seminere; Mersin Barosu Başkanımız 
Av.  B i lg in  Yeş i lboğaz,  yöne�m 
kurulumuz, avukatlar, stajyer avukatlar, 
hâkimler ve farklı meslek gruplarının 
ka�lıyla gerçekleş�.
“TOPLU YAŞAMA GEÇİŞ, KİRA VE KAT 
MÜLKİYETİ HUKUKUNU HAYATIMIZA 

SOKTU”
Yoğun ka�lımın olduğu seminerin açılış 

konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, kat mülkiye�, kira 
h u k u k u  v e  ke n t s e l  d ö n ü ş ü m 
konularında eği�m açığının olduğu 
g e r e k ç e s i y l e  b u  s e m i n e r i 
önemsediklerini ifade ederek, “Yatay 
yerleşimden sonra, dikey ve toplu 
yaşama geç�ğimiz andan i�baren 
insanların birlikte yaşamasından 
kaynaklanan sorunların aniden baş 
göstermesi, kira ve kat mülkiye� 
hukukunu haya�mıza soktu. Son 
yıllarda birçok yasa değişikliği, bu işi 
içinden çıkılmaz hale ge�rdi. Hala bazı 
k i r a l a m a  o l a y l a r ı n d a  y e t k i l i 
mahkemelerin neresi olduğunu dahi 
bi lmekte  zorlanıyoruz.  Kentsel 
dönüşümün kanayan yara olduğunu 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kentsel dönüşümün nasıl 
uygulanacağı bilinmiyor. 
            (Devamı arka sayfada)

AVUKATLARIMIZA 'KAT MÜLKİYETİ VE
KİRA HUKUKU' SEMİNERİ DÜZENLENDİ

 29.01.2019

09.02.2019
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TBB Eği�m Merkezi yürütme kurulu 
üyesi Av. M. Şeref Kısacık, “Yerleşik 
yaşama geç�kten  sonra  tek 
binalarda oturuyorduk. Sonra 60'lı 
yıllarda kat mülkiye� hukuku yasası 
çık� ancak birkaç bloktan oluşan 
siteler aynı  parselde olmaya 
başlayınca, birden çok aynı parselde 
kurulup birden çok blokla ilgili kat 
mülkiye� kanununda değişiklik 
yapıldı. Bu da yetmedi, başta 
Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, 
Adana, Eskişehir ve küçük ilçeler de 
dâhi l  olmak  üzere,  TOKİ  ve 
KİPTAŞ'lar, büyük inşaat şirketleri 
girdi. Yüzlerle, binlerle ifade edilen 
mahalle Kat mülkiye� kanunu 
kapsamına girmiyordu ve aynı 
yöne�m planıyla yöne�lmeye 
başlandı. 2007 yılında birden çok 
parselde kurulu siteler kat mülkiye� 
kanunu kapsamına girdi. Sonrasında 
kat mülkiye� kanunundan doğan 
tüm davalar sulh hukukta görülür 
derken, Yargıtay'ın toplu yapı şehri 
var mı? Toplu yapı yöne�mine 
geçildi mi? kargaşası hala yaşanıyor. 
Oysa ne tapu kanununda, ne kat 
mülkiye� kanununda ne de medeni 
kanunda, hiçbir kanunda toplu yapı 
şehri diye bir şey yok. Birden çok 
parselde kurulu sitelerde bölünme, 

parçalanma riskiyle ortaya çık�. 
“KAT MÜLKİYETİ KONUSUNDA 

BAROLAR VE STK'LAR MÜCADELE 
ETMELİ”

Yasaların değişmesi gerek�ğini 
belirten Av. M. Şeref Kısacık, “Kat 
mülkiye� alanında mücadele eden 
sivil toplum örgütü yok. Barolar 
bünyesinde kat mülkiye� ile ilgili 
komisyon ve merkezler kurulmalı, 
barolar birliğinde üst yöne�m 
olmalı ve yasa koyucularla ile�şim 
kurarak, bu yasaların değişmesi 
sağlanmalıdır. İstanbul Başakşe-
hir'de bir sitenin için Fa�h Terim 
Stadı var. Milli maç günü bizim site 
açık tuvalet, otopark oluyor. Sitenin 
içinde viyadüklü yol, karakol, 
hastane, okul var. Bazı siteleri TOKİ 
ve KİPTAŞ yap� diye koca bir şehri, 
koca bir mahalleyi tek bir yöne�m 
planı ile yönetmeye çalışıyorlar. Kat 
mülkiye� kanunu sadece kat 
mülkiye�yle uğraşanlar için değil, iş 
hukukçularının ve sigorta hukuk-
çularının da bilmesi gerekiyor. 
Ayrıca imar barışında avukatlara 
büyük görevler düşüyor.
Yargıtay Onursal Daire Başkanı 
Mahir  Ersin Germeç ise,  kat 
mülkiye� yasasının 20. maddesinde 
yer alan ortak giderlerin tahsili ile 

ilgili yapılan düzenleme hakkında 
bilgiler vererek, “Ortak giderlerden 
payını ödemeyenler hakkında neler 
yapılabileceği konusunda 20. 
maddede 'ortak gider payını 
ödemeyen malik hakkında, kat 
maliklerinden herhangi biri, yö-
ne�ci veya denetçi, o kişi hakkında 
icra takibi yapabilir, dava açabilir' 
diye belir�lmiş�r. Demek ki burada 
ortak giderleri ödemeyenler hakkın-
da dava açma hakkı, kat maliklerinin 
her birine ve yöne�ciye tanınmış bir 
hak var. Üçüncü durumda olan 
şirket veya özel bir kişi,  ana 
taşınmazda malik değilse, yöne�ci 
sıfa� da yoksa, kat malikleri kurulu 
karar vermiş olsa bile böyle bir hak 
uygun olmaz. Kat malikleri kurulu da 
yasanın kat malikine ve yöne�ciye 
tanıdığı dava açma, takip yapma 
hakkını elinden alıp, bir başka ilgisiz 
kişiye veremez. Bu hukuka uygun 
değil” şeklinde konuştu.
İstanbul Barosu üyesi Av. Mustafa 
Özdoğan'ın da kat mülkiye� ve kira 
hukuku hakkında bilgiler vermesinin 
ardından seminer sona erdi. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�m kurulumuz seminer 
sonunda panelistlere teşekkür 
plake� takdim e�.
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YEŞİLBOĞAZ:  “SÖZLEŞMENİN 
DOĞRU HAZIRLANMASI HAK 

KAYIPLARINI ÖNLÜYOR”
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 
Mersin Barosu işbirliğinde, 
sözleşme hazırlama ve inceleme 
teknikleri’ konulu meslek içi 
eği�m semineri düzenlendi. 
Seminerde konuşan Doç. Dr. 
Umut Yeniocak, “Mevzua�a 
imza diye bir kavram var. Paraf 
diye bir kavram yok. Milyonlarca 
insanın para� aynı” diyerek, imza yerine 
kullanılan para�aki tehlikeye dikkat 
çek�. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise, 
sözleşmenin doğru hazırlanması ile hak 
kayıplarının önlendiğini belir�.
Türkiye Barolar Birliği Eği�m Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Veysel Kırıcı 
ve  Al�nbaş  Üniversitesi  Hukuk 
Fakül tes i ’nden  Doç.  Dr.  Umut 
Yeniocak’ın sunumuyla, Mersin Barosu 
Konferans Salonu’ndan düzenlenen 
seminere, Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
avukatlar ve stajyer avukatlar ka�ldı.

“MESLEK İÇİ EĞİTİMLER OLMAZSA 
OLMAZIMIZDIR”

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinde her 
geçen gün yenilikler ve değişiklikler 
yaşandığını belirterek, “Avukatların ve 
stajyer avukatların mesleki gelişimine 
katkı sunmak, sürekli değişen yasal 
karşısında bilgilerini güncellemek, 
geleceğe bilgili ve başarılı hukukçular 
ye�ş�rmek, başta Türkiye Barolar Birliği 
olmak üzere, tüm baroların en önemli 
görev ve sorumluluklarından birisidir. 
Meslek içi eği�mler, olmazsa olmazımız-
dır. Mersin Barosu olarak, Türkiye 
Barolar Birliği ile iş birliği içerisinde bu 
görev sorumluluğumuzu, mesleğimize 
ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak ve 
en iyi hizme� sunmak amacıyla layıkıyla 
yerine ge�rmeye çalışıyoruz. Meslekte 
kaçıncı yılımızda olursak olalım, özellikle 
kanunların ve mevzua�n sürekli değiş� 
ülkemizde, mesleki eği�mlere ka�lmak 
da, meslektaşlarımızın en önemli görev 
ve sorumluluğudur” diye konuştu.
Sözleşme hazırlama ve inceleme 
tekniklerinin, hukukçular için son 
derece önem teşkil e�ğini vurgulayan 
Yeşilboğaz,  “Sözleşmelerle ilgili 
kanundaki değişikliklerin bilinmeme-
sinden kaynaklı büyük hak kayıpları 
yaşanmaktadır. Bu hem müvekkil-

lerimize hak kayıpları yaşa�yor, hem de 
bizlere i�bar ve pres�j kaybe�riyor. 
Sözleşmenin doğru hazırlanması ve 
doğru şekilde yorumlanması, hak 
kayıplarının ve ekonomik kayıpların 
önlenmesinde çok önemlidir. Özellikle 
büyük şehirlerde sözleşme hazırlama 
tekniği çok önemli. Değerli hocalarımız; 
sözleme hazırlamanın incelikleri, 
sözleşme hazırlarken ve incelerken 
nelere dikkat edilmesi  gerek�ği 
konusunda bilgilerini bizlerle paylaşa-
caklar. Eği�min tüm meslektaşlarımıza 
faydalı olacağını temenni ediyorum” 
ifadesini kullandı.

KIRICI: “EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ 
BİLGİ EKSİKLİĞİ”

Daha sonra sunum yapan TBB Eği�m 
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. 
Veysel Kırıcı, Mersin Barosu’nun meslek 
içi eği�me önem verdiğini söyleyerek, 
“Bilgin güçtür. Kontrolsüzce artan 
meslektaş sayısı sorunu yaşıyoruz. Ama 
bundan daha büyük engelin bilgi 
eksikliği  olduğunun farkındayız. 
Sözleşme hazırlama teknikleri konusun-
da hiçbirimiz lisans eği�mimizde 
bilgilendirilmedik.  Bu zamana kadar 
kara düzen içerisinde gi�. Seminerlere, 
ülkede adalet sisteminin daha iyi 
işlemesi ve buna daha iyi katkıda 

bulunmak için geliyorsunuz” dedi. 
YENİOCAK: “MEVZUATIMIZDA 

PARAF YOK, İMZA VAR”
D o ç .  D r.  Um u t  Yen io ca k  i s e 
sunumunda, sözleşme inceleme 
metodu, örnek sözleşme incelemesi, 
sözleşme hazırlarken ve incelerken 
d i k k a t  e d i l e c e k  n o k t a l a r, 
sözleşmelerin kapsamı konularında 
ka�lımcılara bilgiler vererek, “Hazırlık 
aşamasında  yap�ğımız  küçük 
ihmaller  sonrasında avukatlar 

açısından büyük belalara sebep 
olabiliyor. Hem elektronik imza kanunu 
hem de �caret kanununda; elektronik 
imzayla yapılamayacak işlemleri bilmek 
gerekiyor. Teminat sözleşmeleri, 
makbuz gibi bazı işlemlerde, elektronik 
imzaların kullanılamayacağı yerler var. 
Paraf nereden gelmiş�r ve dayanağı 
denir? Para� hepimiz talep ediyoruz ve 
uyguluyoruz. Ancak hukukumuzda 
paraf diye bir şey yoktur. Hiçbir 
mevzua�mızda paraf diye bir konu 
geçmiyor. Mevzua�a olmayan bir şeyi 
biz nasıl haya�mıza almışız? Bunu 
araş�rdım ve şöyle bir sonuca vardım. 
Türkiye’de hukukçu olmayıp da 
sözleşme işine el atmış mesleklerin 
başka ülkelere ithal e�ği kavramlar var. 
Paraf da bunlardan birisi. O kadar çok 
yerleşmiş ki,  mesela çok sayfalı 
sözleşme imzalayacaksınız, he sayfayı 
imzalamanıza izin vermezler. Son 
sayfaya imza atmanız istenir. Böyle bir 
inanış var. Mevzua�a imza diye bir 
kavram var. Paraf diye bir kavram yok. 
Para� Amerikan hukukunda gördüm ve 
imzaya eklenen bir işaret olarak 
tanımlanıyor. İmzanın taklit edilmesini 
zorlaş�rmak için imzaya eklenen, kişinin 
belirlediği orijinal bir işare�r. 

“İMZA YERİNE KULLANILAN PARAFTAKİ TEHLİKE!”
16.02.2019
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YEŞİLBOĞAZ: “SİSTEM SİZİ DEĞİL, SİZ 
SİSTEMİ YÖNLENDİRİN”
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Mersin 
Barosu işbirliğinde Ceza Muhakemesi 
Kanunu (CMK) Uygulamaları konulu 
meslek içi eği�m semineri düzenlendi. 
Seminer sorumlusu ve TBB Eği�m Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri 
Sep�oğlu, Türk Alman Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, 
İ z m i r  Ya ş a r  Ü n i v e rs i t e s i  H u k u k 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Ruhan 
Erdem’in sunumuyla, Mersin Barosu 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
seminere; Mersin Barosu Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
avukatlar ve stajyer avukatlar ka�ldı.
312 kişinin ka�lımıyla gerçekleşen 
seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bilgi bizim için en büyük güçtür. Göreve 
gelmeden önce en çok önem vereceğimiz 
konunun, meslektaşlarımızın en güncel 
bilgilerle donanmasını, sürekli değişen 
yasalara adapte olmasını sağlamak ve 
sisteme uyum sağlayabilmesi için sık sık 
eği�m seminerleri düzenlemek olduğunu 
söylemiş�k. Zorunlu müdafilik sistemi 
bizim için en önemli konu. CMK, insanların 
hakka, adalete ulaşması ve bireyin 
savunma hakkının en iyi temsil edilmesi 
için ciddi bir sistemdir. Verdiğiniz hizmet 
maddiyatla ölçülemez” diye konuştu.

“SERTİFİKASI OLMAYAN AVUKATLARI 
CMK’DA GÖREVLENDİRMEYECEĞİZ”

 Mersin Barosu CMK Merkezi’ni daha 
ak�fleş�receğini ve daha profesyonel hale 
ge�receğini vurgulayan Baro Başkanımız 
A v.  B i l g i n  Ye ş i l b o ğ a z ,  “ B ü t ü n 
meslektaşlarımızın CMK konusunda 
ser�fika almasını önemsiyoruz. 1 Yıl 
içerisinde CMK’da görev yapıp da ser�fika 
almamış hiçbir meslektaşımız kalmayacak. 
1 yıl sonra ser�fikası olmayan hiçbir 
meslektaş ımız ı ,  CMK  s isteminde 
görevlendirmeyeceğiz. Bu eği�mlerimiz 

periyodik olarak devam edecek. Bu 
eği�mleri mutlaka takip edin çünkü 
kanunlar sürekli değişiyor. Ortada söz 
konusu olan bir insan haya� var. Bu sistem 
içerisinde siz kendi bilginizi, becerinizi ve 
donanımınızı net olarak ortaya koyarsanız; 
hem kişiye, hem de adale�n gelişmesine 
faydanız olur.  Sistem sizi değil, siz sistemi 
yönlendirin” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan TBB Eği�m Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri 
Sep�oğlu, bilgi ve donanımları ar�rmak 
için TBB Eği�m Merkezi olarak barolarda 
eği�mler verdiklerini söyleyerek, “CMK 
alanında sürekli değişiklikler olduğu için 

meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek 
için eği�mlerimizi  ar�rıyoruz” dedi.

PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ: “KLASİK 
AVUKATLIK YAPMAYIN”

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ise sunumunda, 
soruşturma evresinde vekillik-müdafilik, 
ceza muhakemesinde soruşturma, 
iddianamenin incelenmesi, kovuşturma, 
yetkili mercilerin suçu öğrenmesi, ihbar ve 
şikaye�n yapılacağı makamlar, şikaye�en 
vazgeçme, başvurunun kolluğa yapılması, 
müdafinin yetkileri konularında bilgiler 
vererek, “Kanun koyucu diyor ki, ceza 
muhakemesinde soruşturma, yetkili 
organların suç şüphesini öğrenmesiyle 
başlar. CMK’da, zimmet suçundaki etkin 

pişmanlıktaki soruşturma kavramı, adli 
soruşturmadır.  Olayda  ise ,  idar i 
soruşturmadır. Adli soruşturma ise, yetkili 
organların suç şüphesini öğrenmesi ile 
başlar. İyi bir ceza müdafiliği; bazen 
ağırlaş�rıcı sebep uygulatmamak�r, bazen 
indirim sebebini uygulatabilmek�r, bazen 
c e z a n ı n  a l �  s ı n ı r ı n d a n  h e s a b a 
başlatabilmek�r. Bu noktada klasik 
avukatlık yapmayın. Avukatlık ar�k şekil 
değiş�rdi .  Bi lg i lendirme  hakkına 
u y m a m a n ı zd a n  d a h i  h a k k ı n ı zd a 
soruşturma başla�lıyor. Yargıtay kararında; 
eğer  kolluk,   soruşturma başladı 
diyeceğimiz durumda, savcıya haberdar 
etmeksizin delil elde ederse, elde e�ği 
deliller hukuka aykırıdır, bu esas alınamaz 
deniliyor. Soruşturma ve kovuşturmanın 
her aşamasında bir veya birden fazla 
müdafi yardımdan faydalanabilir. Ancak 
ifade almada en çok üç müdafi bulunabilir, 
kovuşturma evresinde, örgüt davalarında 
ve bazı is�snai hallerde duruşmada en çok 
üç avukat bulunabilecek şeklinde kanunda 
düzenleme yapıldı. Yani üç avukat sadece 
bir kişiye ilişkin müdafilik yapabilir” 
ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem ise 
sunumunda, AİHM’nin ve Anayasa’nın delil 
yasakları hakkındaki düzenlemeleri 
konusunda bilgiler vererek, “Hukuka aykırı 
bir  şeki lde  elde  edilen  deli l lerin 
değerlendirilmesi mümkün değildir” dedi.
Seminerin sonunda Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, panelistlere teşekkür 
ederek plaket takdim e�.

CMK UYGULAMALARI KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ

23.02.2019



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

Çağ Üniversitesi Uluslararası Hukuk 
Ku l ü b ü  ta ra � n d a n  d ü ze n l e n e n 
‘Arabuluculuk ve Konkordato’ konulu 
Baro Başkanları Toplan�sı’na konuşmacı 
olarak davet edilen Baro Başkanımız Av. 
Bi lgin  Yeşi lboğaz,  “Eski  ve  Yeni 
Konkordato-Konkordato Ekonomik Krizin 
Çözümü müdür?” konusunda sunum 
yap�. Konuşmasında konkordatoya 
başvuran şirket sayısının 5 bini aş�ğının 
al�nı çizen Yeşilboğaz, “Konkordato, 
ekonomik krizden kurtuluş yolu değil, 
ekonomik krizin çözümü de değildir. 
Ülkemizde ekonomik kriz bunalımı 
varken, siyasiler ekonomi �kırında algısı 
yaratmaya çalışıyor. Ama ülkemizde 
ekonomi �kırında değil” dedi.
“KONKORDATOYA BAŞVURAN ŞİRKET 

SAYISI 5 BİNİ AŞTI”
Çağ Üniversitesi  Hukuk Fakültesi 
öğrencileri  ve  akademisyenlerin 
ka�lımıyla Çağ Üniversitesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen Baro Başkanları 
Toplan�sı’nda, konuşan Baro Başkanımız 
Av.  Bilgin  Yeşilboğaz,  ülkemizde 
ekonomik  kriz in  her  geçen  gün 
derinleşmesiyle birlikte, konkordato ilan 
eden şirket sayısının da ar�ğını 
belirterek, “Konkordatoya başvuran 
şirket sayısı 5 bine ulaş� ve bu sayının 
daha da artması bekleniyor. Konkordato 
girdabı her geçen gün daha da büyüyor. 
Konkordato,  esas  i�bariyle  iflas 
ertelemenin yerine ge�rilen, ekonomik 
darboğaz içinde olan şirketlerin iflas 
etmeden �cari hayatlarına devam 
etmelerinin sağlanması, ba�p yok 
olmalarının önüne geçilmesi amacıyla 
ortaya çıkmış�r.  Konkordato,  bir 
borçlunun �cari durumunun sarsılmış 
olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli 
bir plana göre almaları konusunda kendi 
aralarında vardıkları ve mahkemece 
onaylanan anlaşmadır.  Ancak, ih�yacı 
olan iyi niyetli firmalar dışında, ih�yacı 
olmayan  kötü  niyet l i  k iş i ler  de 
konkordatodan yararlanmak için 
başvuruda bulunuyor. Burada, iyi niyetli 

veya kötü niyetli kişiyi ayırma görevi, 
m a h k e m e l e r  v e  k o n k o r d a t o 
komiserlerine düşmektedir.  Borca 
batmış bir şirke�n ekonomik olarak mali 
krizden çıkma umudu olan konkordato 
süreci iyi yöne�lirse, iki taraf da kazanmış 
olur” ifadesini kullandı.  

“ÜLKEMİZDE EKONOMİ TIKIRINDA 
DEĞİL”

Türk  l i rasındaki  değer  kaybı  ve 
dövizlerdeki ar�şın, şirketleri konkordato 

ilan etmeye götüren önemli sebeplerden 
birisi olduğuna vurgu yapan Başkanımız 
Av.  B i lg in  Yeş i lboğaz ,  “ Türk iye 
ekonomisine güvensizlik var ve bu 
güvensizliğin sonucunda dövize hücum 
var. İflastan kaçmaya çalışan yüzlerce 
şirket, konkordato seçeneğine sarılmış�r. 
Ancak konkordato ekonomik krizden 
kurtuluş yolu değil, ekonomik krizin 
çözümü de değildir. Ülkemizde ekonomik 
kriz bunalımı varken, siyasiler ekonomi 
�kırında algısı yaratmaya çalışıyor. Ama 
ülkemizde ekonomi �kırında değil. 
Ekonomide büyüme için ülkemizde acil 
yargı ve ekonomik reformlara ih�yaç var” 
diye konuştu.
Konferansta, Adana Barosu Başkanı Av. 
V e l i  K ü ç ü k ,  ‘ A r a b u l u c u l u k , 
Arabuluculukta Etkili Taraf Avukatlığı’, 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş 
Şarklı ise, ‘Türkiye’de Arabuluculuğun 
Yansımaları’ konularında ka�lımcıları 
bilgilendirdi. Öğrencilerin sorularının da 
yanıt lanarak  interak�f  ka�lımın 
sağlandığı seminerin sonunda, Çağ 
Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü, 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a, Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük’e ve 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş 
Şarklı’ya teşekkür ederek plaket tak�m 
e�.

YEŞİLBOĞAZ: “KONKORDATO
EKONOMİK KRİZİN ÇÖZÜMÜ DEĞİL”

 14.03.2019
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Mersin Barosu, Hayata Destek Derneği 
ve Mülteci Hakları Merkezi işbirliği ile 15-
16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen 
‘Avukatlar  İçin  Mülteci  Hukuku’  
seminerinde avukatlar ‘uluslararası 
koruma, geçici koruma ve idari göze�m 
prosedürlerine ilişkin i�raz yolları’ 
konularında bilgilendirildi. Mültecilerin 
sosyal entegrasyonu’nun, Türkiye’nin ve 
ülkemizin önemli sorunu olduğunu 
belirten Demircioğlu, “Mültecilere 
yönelik hukuki yardımın çok büyük önem 
taşıdığını ve adli yardım imkânlarının 
daha da genişle�lmesi gerek�ğini 
düşünüyoruz.  Sığınma hakkı, temel 
insan hakkıdır” dedi.

 “SIĞINMA HAKKI, TEMEL İNSAN 
HAKKIDIR” 

Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreter Av. 
Adnan Günbay, yöne�m kurulu üyeleri 
Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Av. Burak Can Erden 
ile avukatlar ve stajyer avukatların 
ka�lımıyla Mersin Barosu Konferans 
Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış 
konuşmasını yapan Mersin Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, 
“İçinde bulunduğumuz coğrafyada son 
yıllarda yaşanan savaş ortamı nedeniyle 
büyük yıkımlar ve insan hakları ihlalleri, 
hem insan hakları hukuku, hem de 
mülteci hukukunun paralel bir şekilde 
yeniden gözden geçirilmesini zorunlu 
kılmış�r. Ülkelerinde yaşama şansı 
k a l m a y a n  i n s a n l a r ı n  s a d e c e 
coğrafyamızda değil, dünyanın pek çok 
yerinde farklı dünya görüşü, din, ırk, 
kültür vb. nedenlerle öldürüldüğü, 
işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldığı, en temel ih�yaçlarını bile 
karşılayamadığı bir gerçek�r. Bu tür 
sıkın�larla  karşılaşan insanların, 
bulunduğu ülkeyi terk etmeleri ve 
v a r l ı ğ ı n ı  d a h a  i y i  b i r  ş e k i l d e 
sürdürebileceklerinden ülkelere gitmek 
istemeleri insanidir. Anlaşılabilir bir 

durumdur.  Bu  insanlar  zayıf  ve 
kırılgandırlar. Gi�kleri ülkelerde ucuz 
işgücü olarak  güvencesiz  olarak 
çalış�rılmakta, özellikle kadın ve çocuklar 
her türlü is�smarla karşılaşabilmektedir. 
Resmi kayıtlara göre, ülkemizde üç buçuk 
milyondan, ken�mizde ise 210 bin den 
fazla mülteci bulunmaktadır” diye 
konuştu.

“MÜLTECİLERİN SOSYAL 
ENTEGRASYONU, TÜRKİYE’NİN VE 

ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ SORUNUDUR”
Mersin Barosu’nun pilot baro olarak, BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği 
içinde avukatlara mülteci hukuku eği�mi 
vermeye başladığının bilgisini veren 

Başkan Yardımcısı Av. 
Fatma Demircioğlu, “Bu 
konuda uzmanlık eği�mi 
alan meslektaşlarımız adli 
ya rd ı m  b ü nye s i n d e 
olmak üzere, mültecilere 
ücretsiz hukuki yardımda 
bulunmaya çalışmaktadır. 
Bu semineri düzenle-
memizdeki amacımız; 

sığınmacı ve mültecilerin insan haklarına 
yaraş ır  b ir  muamele  görmesini 
sağlamak�r. İşte bu noktada hukuki 
yardımın çok büyük önem taşıdığını ve 
adli yardım imkânlarının daha da 
genişle�lmesi gerek�ğini düşünüyoruz.  
Mültecilerin ekonomik, sağlık ve eği�m 
ih�yaçları karşılanmadan ve toplumla 
entegrasyonu sağlanmadan yaşam 
mücadelesi verdikleri görülmektedir. 
M i l yo n l a rca  m ü l te c i n i n  s o sya l 
entegrasyonu, Türkiye’nin ve ken�mizin 
en önemli sorunlarındandır. Mülteci, 
sığınmacı ve geçici koruma al�ndaki 
kişilerin adli yardım hizmet-lerinden 
daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla 
avukatlarımıza verilecek olan mülteci 

hukuku eği�mini çok önemsiyoruz. 
Mersin’de yaşayan mültecilerin hukuki 
hak ve hizmetlere erişimine, toplumsal 
hayata daha etkin ka�lımlarına ve 
bununla birlikte toplumsal huzurun 
sağlanmasına katkı sunmak için, ‘Sığınma 
Hakkı, Temel İnsan Hakkıdır’ şiarıyla, 
Mersin Barosu olarak, Hayata Destek 
Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi ile el 
ele vererek bu semineri düzenledik” 
ifadesini kullandı. 
Daha sonra; Hayata Destek Derneği’nden  
Av. Mahmut Can İsal ve Av. Gizem 
Karakuyu Bayral; ‘Uluslararası Mülteci 
Hukukunda Temel Kavramlar’  ve 
‘Türkiye Sığınma Sistemine Genel Bakış’, 
Mülteci Hakları Merkezinden Av. Göksu 
Özceviz ise; ‘Uluslararası Koruma ve 
Geçici Koruma Prosedürlerinde  Karşıla-
şılan Olumsuz Karalar ve İ�raz Yolları’ 
konularında ka�lımcıları bilgilendirdi.
Seminerin ikinci gününde ise; Mülteci 
Hakları Merkezinden Av. Bilge Akyıldız, 
‘İdari Göze�m-Sınırdışı Prosedürleri’, 
Hayata Destek Derneği’nden Psikolog 
Sabahat Soyer ise, ‘Hassas Gruplarla 
Çalışma Pra�ği’ konusunda bilgilerini 
paylaş�. Daha sonra; Mülteci Hakları 
Merkezi ve Hayata Destek Derneği 
tara�ndan vaka çalışmaları yapıldı ve 
değerlendirmeler ile seminer sona erdi. 
Seminerin sonunda Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, panelistlere teşekkür 
ederek plaket takdim e�.

AVUKATLAR İÇİN MÜLTECİ
HUKUKU SEMİNERİ DÜZENLENDİ



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.org

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Ye ş i l b o ğ a z ,  M e r s i n  A k d e n i z 
Arabuluculuk Merkezi ve Mersin 
Arabulucular Derneği işbirliğinde 
düzenlenen ve konuşmacı olarak 
ka�ldığı ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava 
Şar� Arabuluculuk ve Etkili Taraf 
Vekilliği’  konulu panelde yap�ğı 
konuşmasında, arabuluculuk sisteminin 
sağlıklı, güvenli, etkin ve verimli bir 
şekilde işlemesi için avukatların 
arabuluculuk müzakere masasında taraf 
vekili olarak yer almasının çok önemli 
olduğuna vurgu yaparak,  “Arabuluculuk 
mesleğinin hukukçu olmayan kimseler 
tara�ndan yapılmasının, geri dönüşü 
olmayan olumsuz sonuçlar yaratacağı 
kanaa�ndeyiz” dedi. Arabuluculuk Daire 
Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, 
a ra b u l u c u l u ğ u n  b a ş ka  m e s l e k 
gruplarına verilmesinin mümkün 
olmadığını  vurgularken,  Mersin 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan 
ise, uygulamada yüzde yetmiş oranında 
başarıya ulaşıldığının tespit edildiğinin 
bilgisini verdi.

DİKİCİ: “ARABULUCULUĞU 
OKULLARDA ÇOCUKLARA ÖĞRETMEYİ 

HEDEFLİYORUZ”
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim 
Umut İlhan Durmuşoğlu, Mersin 
Cumhuriyet Başsavcısı Av. Mustafa 
Ercan, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Adalet Komisyonu Başkanı 
Mustafa  Kahveci ,  Bölge  Adl iye 
Mahkemesi Başkanları, arabulucu 
avukatlar ve hakimlerin ka�lımıyla 
Mersin Adliyesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Dava 
Şar� Arabuluculuk ve Etkili Taraf Vekil-
liği’ konulu panelin açılış konuşmasını 
yapan Mersin Arabulucular Derneği 
Başkanı Arb. Av. Buğrahan Dikici, 
arabuluculuğun avukatlar için yeni bir iş 
sahası olduğunu belirterek, “Arabulucu-
luğun toplumsal uzlaşıya katkı sağladı-
ğını düşünüyorum. Arabuluculuğun 
geliş�rilmesi için önemli projelerimiz 
var. Bunlardan en önem verdiğimiz 
‘Al�an Arabuluculuk Projesi’ kapsamın-
da, ağaç yaşken eğilir sözü gereği, 
arabuluculuğun çocuklara okullarda 
öğre�lmesini amaçlıyoruz. Bu projemizi 
2019-2020 eği�m öğre�m yılı içerisinde 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
arabulucuların tek ça� al�nda toplana-
bileceği, içerisinde bilirkişisi, tercüman-
ları, konferans salonu olan Türkiye’nin 

en büyük arabuluculuk merkezini 
kurmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. 
YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATLAR SİSTEMİN 

İLKELERİNİ ÇOK İYİ BİLMEK 
ZORUNDA”

Daha sonra konuşan Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 1 Ocak 
2019 tarihinden i�baren �cari davalara 
arabuluculuk şar� ge�rilmesinin ardın-
dan, arabuluculukta hak sahiplerinin 
korunması açısından taraf vekilliğinin 
son derece önemli hale geldiğini belir-
terek, “Taraflar arabuluculuk sürecinde, 
kendilerine iyi  rehberlik edecek 
avukatlara her zaman ih�yaç duyarlar. 
Müvekkil ile avukat arasındaki ilişkinin 
temel taşlarında birisi olan güven 
ilişkisinin, sürecin başında kurulması 
kadar; süreç boyunca ve ha�a süreç 
bi�kten sonra sadık bir müvekkil 
kazanmak bakımında korunması son 
derece önemli ve bir o kadar da zordur. 
Arabuluculuk süreçlerinde avukatların 
müvekkillerini, etkili ve yetkin taraf vekili 
olarak temsil etmesi gerekmektedir.  Bu 
nedenle avukatlar, arabuluculukta taraf 
vekilliği uygulamalarını, arabuluculuk 
sisteminin içeriğini ve ilkelerini en iyi 
şekilde bilmek zorundadır.  
Hangi davayı arabuluculuğa götüre-
ceğiz? Hangisini doğrudan mahkeme-
lere götüreceğiz? Hangi konular zorunlu 
arabuluculuk kapsamına giriyor? Bu 
sorularda birçok kafa karışıklığı 
ya ş a n ı yo r.  Ta ra f  v e k i l i  o l a ra k 
arabuluculuk masasına nasıl oturmalı? 
Nasıl hazırlık yapmalı? Uyuşmazlığı 
çözmek için müvekkili ve kendimizi 
arabuluculuk sürecine hazırlamak büyük 
önem taşımaktadır. Müvekkilimize 
arabuluculuğun ne olduğunu, ne 
olmadığını anlatmak, müvekkili zihinsel 
olarak hazırlamak çok önemli bir 
süreç�r. Avukatların bu sürece dahil 
olması etkili ve yetkin taraf vekilliği ile 
mümkün olacak�r. İşte bu noktada, 
Mersin Barosu olarak meslektaşlarımıza 
bu konuda eği�mler veriyoruz ve bu 
eği�mlerin yaygınlaş�rılması gerek�ğini 
düşünüyorum” diye konuştu.

“AVUKATSIZ ARABULUCULUK GERİ 
DÖNÜŞÜ OLMAYAN OLUMSUZ 

SONUÇLAR YARATACAKTIR”
Sistemin sağlıklı, güvenli, etkin ve verimli 
bir şekilde işlemesi için avukatların 
arabuluculuk müzakere masasında taraf 
vekili olarak yer almasının çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Baro Başkanımız 

Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ancak geç�ğimiz 
günlerde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
B i r l i ğ i  B a ş k a n ı  S a y ı n  R i f a t 
Hisarcıklıoğlu’nun Adalet Bakanlığı’na, 
a ra b u l u c u l a r ı n  h u ku kç u  o l m a 
zorunluluğunun kaldırılması yönündeki 
taleplerini bildirilmesine karşı, Mersin 
Barosu ve diğer barolarımızla birlikte 
karşı duruş sergiledik.  Çünkü biz 
avukatlar, arabuluculuk mesleğinin 
hukukçu olmayan kimseler tara�ndan 
yapılmasının, geri dönüşü olmayan 
o l u m s u z  s o n u ç l a r  y a r a t a c a ğ ı 
kanaa�ndeyiz. Adalet Bakanımız Sn. 
Abdulhamit Gül’ün de, arabuluculuğun 
hukukçular tara�ndan yapılmasının 
kırmızı çizgileri olduğu hususunda 
beyanları bulunmaktadır. Menfaat 
temelli alterna�f bir çözüm yolu olan 
arabuluculukta, eşitlik temel bir 
prensip�r. Arabuluculuğun ancak bir 
hukukçu  arabu lucu  tara�ndan 
yürütülmesi  hal inde  bu  eş it l ik 
s a ğ l a n a b i l e c e k � r .  H u k u k 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu, hiç bir kesim ya da grubun 
menfaa�ne fayda sağlamak adına 
yapılmış bir düzenleme değildir. Bu 
man�kla yapılacak arabuluculuklar 
ne�cesinde ortaya çıkan sonuçların; 
hak, hukuk ve hakkaniyet kurallarına 
uygun olmayacağı açık�r. Sonuç olarak 
mevzua�mızdaki güncel gelişmeler 
kapsamında, arabuluculukta taraf 
vekilliği konusunda yetkinlik kazanmak,  
mesleğimiz için bir gereklilik�r.  Bunun 
için baroların, ilgili diğer dernek ve 
kurumların, müzakere teknikleri ve 
arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği ile 
ilgili eği�mler düzenlemesinin de son 
derece önemli ve gerekli olduğunu 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
           (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “GÜVENLİ ARABULUCULUK
SADECE AVUKATLARLA MÜMKÜN”

22.03.2019
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ERCAN: “UYGULAMADA 
YÜZDE YETMİŞ 

ORANINDA BAŞARI 
SAĞLANDI”

Daha sonra konuşan Mer-
sin Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Ercan ise, Türki-
ye’deki ilk arabuluculuk 
m e r ke z i n i n  Te m m u z 
2015’de Mersin’de açıl-
dığını ha�rlatarak, “01.01. 
2018 tarihinden i�baren 
dava şar� olarak kabul 
e d i l e n  a ra b u l u c u l u k 
uygulaması kapsamında, 2018 yılının ilk 
on bir ayında iş mahkemelerinde açılan 
dava sayısının, bir önceki yıla göre üçte 
iki oranında azaldığı ve uygulamada 
yüzde yetmiş oranında başarıya 
ulaşıldığı tespit edilmiş�r. Özellikle 
anlaşmayla sonuçlanan uyuşmazlıklar 
bakımından, toplumsal barışa ve yargı 
e ko n o m i s i n e  k a t k ı  s a ğ l a y a n , 
mahkemelerin iş yükünü azaltan, 
taraflar arasındaki husume� bir daha 

ortaya çıkmamak üzere sonlandıran, 
ilam niteliğindeki anlaşma belgesi ile 
güvence veren arabuluculuk sitemi, 
beklenenin çok üzerinde başarı 
sağlamış�r” dedi.

DURMUŞOĞLU: “ARABULUCULUĞUN 
BAŞKA MESLEK GRUPLARINA 
VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Arabuluculuk Daire Başkanı Hâkim 
Umut İlhan Durmuşoğlu ise, Türkiye’de 
arabuluculuğun hukukçu olmayan 

kişiler tara�nda yapılması 
i le  i lgil i  farklı  meslek 
gruplarının talepleri oldu. 
B i z i m  s i s t e m i m i zd e , 
arabuluculuğun sadece 
hukukçular  tara�ndan 
yapılmış olmasının ne 
kadar doğru olduğu ortaya 
çıkmış�r. Ayrıca Adalet 
Bakanı Sayın Abdulhamit 
Gül de, arabuluculuğun 
sadece ve sadece arabulu-
cu hukukçular tara�ndan 
yapılabileceğini söyledi. 

Bundan sonra da arabuluculuğun başka 
bir meslek grubuna verileceği mümkün 
görünmüyor” dedi.
Konuşmaların ardından, Ankara BAM. 
3. Hukuk Daire Bşk. Hakim İlker 
Koçyiğit, ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava 
Şar� Arabuluculuğa Elverişli Alanlar’, 
Hace�epe Ünv. Hukuk Fak. Öğrt. Görv. 
Alper Bulur ise, ‘Ticari Uyuşmazlıklarda 
Dava Şar� Arabuluculuk Uygulaması’ 
konusunda ka�lımcıları bilgilendirdi.

‘AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARI
VE ÇÖZÜMLERİ’ ÇALIŞTAYI YAPILDI 

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları 
Merkezi Yürütme Kurulu tara�ndan, 
Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 23-24 
Mart 2019 tarihinde Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın da 
bulunduğu 17 baronun ka�lımıyla 
‘Avukatlık Mesleğinin Sorunları ve 
Çözümleri’ konulu çalıştay yapıldı. 
Avukatlık mesleğinin dünü, bugünü, 
yarını, savunma üzerindeki baskılar ve 
avukat yargılamaları ile mesleğin 
ekonomik sorunlarının masaya ya�rıldığı 
çalıştayın sonuç bildirgesinde avukatlar, 
TBMM gündeminde yer alan yeni 
Avukatlık Kanunu’nun hazırlık aşamasına 
Türkiye Barolar Birliği’nin müdahil olması 
gerek�ğine vurgu yap�.
Adana Barosu Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen, avukatlık mesleği ile ilgili 
yaşanan sorunların tar�şıldığı ve çözüm 
önerilerinin değerlendirildiği çalıştaya, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Adana Barosu Başkanı Av. Veli 
Küçük, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem 
Dönmez, Mersin Barosu Saymanı Av. 
Kazım Yüksel, Mersin Barosu Avukat 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Elçin Özkan 
Yiğit, Mersin Barosu Avukat Hakları 
Merkezi üyeleri Av. Ba�al Gazi İnci ve Av. 
Alper Şahinoğlu, TBB Yöne�m Kurulu 
Üyesi ve Avukat Hakları Merkezi Başkanı 

Av. Gültekin Uzunalioğlu, TBB Avukat 
Hakları Merkezi Yöne�m Kurulu Üyesi Av. 
Şenol Yücesoy, TBB Disiplin Kurulu Üyesi 
Av. Mustafa Çinkılıç, Adana Barosu 
Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. 
Mustafa Onur Kutlay, Adana Barosu, 
İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Bursa 
Barosu, İzmir Barosu, Antalya Barosu, 
Gaziantep Barosu, Kocaeli Barosu, Niğde 
Barosu, Samsun Barosu, Aydın Barosu, 
Siirt Barosu, Osmaniye Barosu, Hatay 
Barosu ve Eskişehir Barosu’ndan 
temsilciler ka�ldı.
3 Atölye çalışması ile gerçekleş�rilen 
çalıştay’da: 1. atölyede, ‘avukatlık 
mesleğinin dünü, bugünü, yarını; 2. 
Atölyede, ‘savunma üzerindeki baskılar 
ve avukat yargılamaları; 3. atölyede ise, 
‘mesleğin ekonomik sorunları’ başlıkları 
tar�şılarak çözüm önerileri sunuldu.
“BÜTÜN BAROLARA AVUKAT HAKLARI 
MERKEZİ KURULMALI”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
dâhil olmak üzere, 17 baronun imzasının 
bulunduğu 25.03.2019 tarihindeki 
çalıştayın sonuç bildirgesinde şu ifadelere 
yer verildi:
“İl barolarına Avukat Hakları Komisyonu 
olmayanların  komisyon kurması; 
komisyonu olan baroların Avukat Hakları 
Merkezi’ne dönüşmesi konusunda 

tavsiye yazısı yazılacak�r.
Türkiye genelinde Avukat Hakları 
Merkezlerinin ortak çalışma alanları 
belirlemesi, yeknesak yönerge hazırlan-
ması, raporlama sürecinin işle�lmesi, 
eği�m çalışmaları düzenlenmesi ve 
avukat yargılamaları ile ilgili alt komisyon 
kurulması amaçlarıyla, üst koordinasyon 
kurulunun kurulması için Ankara, İzmir, 
Adana, Antakya Baroları Avukat Hakları 
Merkezleri görevlendirilmiş�r. Kurulacak 
olan koordinasyon kurulu yukarıda 
belirlenen çalışmaların yanı sıra, TBB 
bünyesinde yer alan Avukat Hakları 
Merkezi’nin işlevlendirilmesi için de 
gerekli çalışmaları yürütecek�r.
           (Devamı arka sayfada)
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“HUKUK FAKÜLTESİ AÇILIRKEN 
TBB’DEN GÖRÜŞ ALINMALI”

Hukuk Fakültesi açılırken TBB’den görüş 
alınması ve uzmanlığa yönelik derslerin 
müfredata eklenmesi için gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. Arabuluculuk 
kurumunun zorunlu dava şar� olmaktan 
çıkarılması, uzlaş�rmacı müessesesinin 
yalnızca hukukçular eli ile yürütülmesi, 
arabuluculuğun hukukçular dışında 
başka  mes lek  gruplar ımca  icra 
edilmesine karşı önlem alınması, 
gerek arabuluculuğun, gerek 
uzlaş�rmacılığın Bakanlık vesaye-
�nden çıkarılıp TBB’ye bağlanması, 
arabuluculuk görüşmelerinde 
taraflara vekil ile temsil zorunlulu-
ğunun ge�rilmesi gerekmektedir.
Avukatlık Yasası 35. Maddesi 
gereğince, avukatlara özgülenen iş 
ve faaliyetler yalnızca avukatlar 
tara�ndan yapılmalıdır. Avukatlık 
mesleğindeki sorunların çözümü 
açısından, yargısal ve doktrinsel 
değerlendirmelerin yapılarak, 
lehimize iç�hat elde etme imkânı 
tanıyacak  şeki lde  stratej ik 
davalama çalışmaları kurulması, 
kararlaş�rılan merkezi koordi-
nasyon tara�ndan yapılacak�r.

“AVUKATLARIN HAK İHLALLERİNDE, 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ PASİF 

KALIYOR”
Avukat yargılamalarında meslektaşlara 
yönelik sistema�k olarak uygulanan hak 
ihlallerine karşı, TBB’nin pasif kalması 
s e b e b i y l e  d u r u ş m a l a rd a k i  T B B 
gözlemcilerinin raporları kamuoyu ile 
paylaşılmalı ve değerlendirilmeye 
açılmalıdır. Mesleğimize sahip çıkma 
adına birliğin sağlanması için gerekli 
adımlar ka�lımcı barolar tara�ndan 
a�lacak�r. 
Hakim-Savcıların avukatlara karşı yapmış 
oldukları hak ihlallerinin, uygunsuz 
tutum ve davranışlarının kayıt al�na 
alınarak; daha sonraki bir zaman 
avukatlık mesleğine başvurduklarında 
s e rg i l e m i ş  o l d u k l a r ı  t u t u m  ve 
davranışlarının mesleğe kabulde kriter 
olarak alınması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda barolar tara�ndan ilke kararı 
alınmalıdır.
Mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak 
ihlallerinin artmasına karşılık TBB’nin 
uygun görülecek süre kadar duruşmalara 
girilmemesi için tüm ülkede avukatlara 
çağrı yapması sağlanmalıdır.
TBB’den avukat yargılamaları ve ruhsat 
alamayan avukatlar ile ilgili veri talebinde 
bulunulması ve TBB’nin Adalet Bakanlığı 

ile yap�ğı görüşmelerin şeffaflığının 
sağ lanmas ı  i le  i lg i l i  ça l ı şmalar 
yapılmalıdır.
Ka�lımcı barolarca bağımlı çalışan 
avukatlara yönelik kendi bünyelerinde 
tavsiye niteliğinde asgari ücret tarifesi 
belirlenmesi, bu belirlemelerin TBB ile 
paylaşılması, TBB tara�ndan ise bu konu 
ile ilgili olarak meslek kurallarında gerekli 
değişikliklerin yapılarak tavsiye edilen 
asgari ücrete uymayan işveren avukatlar 

hakkında disiplin hukukunun işle�lmesi 
için gerekli adımlar a�lmalıdır.
Başlangıçta SGK özel topluluk sigortası 
kapsamında değerlendirilen avukatlık 
mesleği, daha sonra BAĞKUR kapsamına 
alınmış ve hemen hemen aynı prim 
ödenmesine rağmen, emeklilik halinde 
daha düşük emekli maaşı bağlanarak bu 
yönden avuka�n emeklilik hakkının 
zedelenmesi konusunda TBB yetkili 
kurumlarla ile�şime geçmelidir. 
TBB, TBMM gündeminde bulunan yeni 
Avukatlık Kanunu’nun hazırlıkları 
aşamasında  mecl isteki  hukukçu 
milletvekilleri ile temasa geçip kanunun 
hazırlığına müdahil olmalıdır. 
 Avukatlık mesleğinde şubeleşmenin 
önüne geçilmesi, vergi indirimleri, 
zorunlu avukatlık  müessesesinin 
ge�rilmesi, anonim şirketlerin avukat 
bulundurma zorunluluğuna uymaması 
durumunda yap�rımların ar�rılması, 
LTD şirketlerine de avukat bulundurma 
zorunluluğu ge�rilmesi, seri davalarda 
mahkemece hükmedilen vekalet 
ücretlerinin ayrı ayrı hükmedilmesi 
hususları doğrultusunda mevzuat 
düzenlemeleri yapılması için çalışmalar 
yapılmalıdır.
CMK ve Adli  Yardım ücretlerinin 
ar�rılması konusunda çalıştaya ka�lan 
barolarca kendi üyeleri arasında imza 
kampanyası düzenlenecek, çalıştayda yer 

almayan barolara da aynı kampanyanın 
düzenlenmesi tavsiye edilecek; ne�cede 
elde edilen veriler TBB ile paylaşılacak, 
TBB tara�ndan gerekli başvuruların 
yapılması istenecek�r.

“TBB, REKLAM YASAĞI İLE İLGİLİ 
DÜZENLEMELERİ NETLEŞTİRMELİ”

SEGBİS ile hukuk davalarına ka�lımın 
sağlanması, soruşturma dosyalarının 
UYAP ’a  aktar ı la rak  avukat lar ın 
incelemesine açılması için yapılacak 

girişimlerin yanı sıra, avukatların 
faaliyetlerini kolaylaş�rıcı mesleki bilgi 
edinebilmek amaçlı dijital ortamda 
hizmetler sunulması  için barolar 
nezdinde birlikte çalışmalar yapılacak�r.
Vatandaşların  hukuki  yardımdan 
faydalanma sigortası  konusunda 
bilinçlendirilmesi için TBB’nin sigorta 
şirketleri ile görüşerek vatandaşları 
bilgilendirmesi istenecek�r.
TBB’den  reklam yasağı  i le  i lg i l i 
düzenlemeleri netleş�rerek avuka�n 
kendini tanıtması ile reklamını yapması 
arasında kesin sınırlar çizmesi, bu yasak 
sınırlarına uymayanlar hakkındaki 
disiplin kurallarını etkinleş�rmesi ve 
yap�rımları ağırlaş�rması istenecek�r.
Bir  sonraki  çalıştayda,  avukatlık 
mesleğinin yok edilmesini amaçlayan 
‘yapay zeka’ ile ilgili masa oluşturulma-
sına karar verildi.

Yukarıdaki maddelerde ka�lımcı barolar 
mutabık kalmışlar ve birlikte hareket 
etmeyi taahhüt etmişlerdir. Kurulacak 
koordinasyon kurulu yapılan bu çalışmayı 
sürekli hale ge�rmeyi ve belirli periyot-
larda farklı baroların ev sahipliğinde 
örgütlemeyi hedeflemektedir. Atölyeler-
de ele alınan ancak mutabık kalınmayan 
öneri, eleş�ri ve görüşlerin tamamına 
ayrın�lı raporda yer verilmek üzere 
çalıştay sonlandırılmış�r. 
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31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 
yerel  seçimlerde, Mersin Barosu 
tara�ndan sandıkta görevlendirilecek 
olan avukatlara, Oy ve Ötesi Derneği 
tara�ndan ‘Seçim ve Sandık Güvenliği 
Eği�mi’ verildi.
Avukatların ve farklı meslek gruplarının 
ka�lımıyla Mersin Barosu Konferans 
Salonu’nda düzenlenen Seçim ve Sandık 
Güvenliği Eği�mi’nin açılış konuşmasını 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde 

yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz 
açıs ından  çok  önemli  olduğunu 
belirterek, “Her seçim döneminde farklı 
bir seçim sisteminde oy kullanmaya 
çalışıyoruz, demokrasinin ilkelerini 
işletmeye çalışıyoruz. Mersin Barosu 
olarak, çoğulcu demokrasiyi ve herkesin 
seçime girebilmesini savunuyoruz. Ancak 
Mersin, seçime ka�lamayan adaylar 

konusunda Türkiye gündemine oturdu. 
Demokrasi konusunda ciddi bir sıkın�mız 
var. Bütün adaylar en demokra�k hakları 
olan seçilme haklarını kullanabilmeli ve 
onlara inanan insanlar da oylarını 
özgürce kullanabilmeli” diye konuştu.
“ÜLKEMİZE DEMOKRASİYİ OTURTMAK 

ZORUNDAYIZ”
En son 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı  ve milletvekili 
seçimleri öncesinde avukatlarla seçim 
güvenliği  konusunda bir  çalıştay 

y a p � k l a r ı n ı 
ha�rlatan Baro 
Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz,  
“Önümüzdek i 
yerel seçimler 
i ç i n  y a p m ı ş 
o l d u ğ u m u z 
ça l ı ştayda  da 
meslektaşlarımız
a  v e  d i ğ e r 
ka � l ı m c ı l a ra , 
sandık güvenliği 
i ç i n  n e l e r 
y a p m a m ı z 

gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz 
gerekiyor? Konularında eği�m veriyoruz. 
Çünkü atanan sandık başkanlarına dahi 
insanların güveni kalmadı. Bu nedenle 
sizlerin, demokrasinin çarklarının 
i ş lemes i  i ç in  ver i len  her  oyun 
demokrasiye hizmet etmesi için nasıl 
kullanılması gerek�ğini bilmesi gerekiyor. 
Bu konuları bilmeyen vatandaşlarımıza, 

iradelerini sandığa tam yansıtabilmeleri 
için biz avukatların yardımcı olması 
gerekiyor. Mersin Barosu avukatları 
olarak bu işe gönüllü olarak giriyoruz. 
Ülkemize demokrasiyi oturtmak ve 
demokrasinin ilkelerini kurgulamak 
zorundayız. Bu eği�m seçim sürecinde, 
oy sayımında, oyların heba edilmemesi 
için ve sandık güvenliği için çok önemli. 
Bu eği�m sürecini bu nedenle çok 
önemsiyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak olan yerel seçimlerde sahada 
olacağız. Eği�mimiz 1 ha�a boyunca 
periyodik olarak sürecek. Seçimlerin 
herkes açısından hayırlı  sonuçlar 
doğurmasını  temenni  ediyorum” 
ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından 
Oy ve Ötesi Derneği’nden Rukiye Göksu 
tara�ndan  ka� l ımc ı la ra  sand ık 
güvenliğinin sağlanması konusunda 
bilgiler verildi.

31 MART’TA SANDIKLAR AVUKATLARA EMANET 

“HER OY DEMOKRASİYE HİZMET ETMELİ”
 23.03.2019
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Mersin Barosu, Mersin Çocuk Hakları 
Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği Mersin Şubesi, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği ve Cumhuriyet 
Kadınları Derneği işbirliğinde, ’Çocuğun 
Evlilik Yolu İle İs�smarına Hayır’’ konulu 
konferans düzenlendi.
Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda 
yapılan, sivil toplum örgütleri ve Mersin 
halkının  ka�lımıyla  gerçekleşen 
konferansa konuşmacı olarak ka�lan 
Başkan  Yard ımc ımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, ülkemizde çocuk alanına 
yönelik yapılan çalışmalara rağmen; 
halen çocuklara yönelik ihmal, is�smar 
ve şiddet vakaları artarak devam e�ğini 

belirterek, “Bu bağlamda karşımıza çıkan 
en temel sorunlardan biri de çocuğun 
evlilik yolu ile is�smar edilmesidir. 12-
13’lü yaşlarda evlendirilen çocuklar ve 
15-16 yaşlarındaki çocuk anneler-
babalar toplumumuzun bir gerçeğidir. 

Evlilik yolu ile is�smar edilen bu çocuklar, 
en temel hakları olan eği�m haklarından 
mahrum olmakta, oyun ya da ergenlik 
ç a ğ ı n d a  k a l d ı r a m a y a c a k l a r ı 
sorumluluklarla karşılaşmakta, henüz 
çocuk yaşta anne-baba rolü taşımak 
zorunda kalmakta, erken yaşta yap�kları 
bu evlilikler nedeni ile sağlık sorunları 
yaşamakta ve psikolojik dünyaları 
tamamen alt üst olmaktadır. Bu evlilikler 
maalesef kamuoyuna yansıdığından çok 
d a h a  f a z l a d ı r  v e  İ l i m i z d e  d e 
yaşanmaktadır. Büyük oranda olumsuz 
geleneksel bakış açısı, göç, yoksulluk,  
eği�msizlik ve dene�m eksikliğinden 
kaynaklanan, çocuğun evlilik yolu ile 
is�smarı sorununda; ülkemizin temel 
hedefi bu konuda tek bir vakanın bile 
yaşanmaması olmalıdır” dedi

“ÇOCUĞUN EVLİLİK YOLU İLE İSTİSMARINA
HAYIR” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

25.04.2019

B a ro m u z  ta ra � n d a n 
düzenlenen ser�fikalı 
Bilirkişilik Eği�m Progra-
mında, eği�mini başarıyla 
tamamlayan 20. grup 
ka�lımcılara ser�fikaları 
verildi.
Bilirkişi olarak görev yapa-
cak olan avukatlara ve 
diğer meslek guruplarına 
temel, teorik ve uygula-
malı eği�mler verilmesi 
amacıyla  düzenlenen 
‘Bilirkişilik Temel Eği�m 
Programında, eği�mlerini 
başarıyla tamamlayan 20. 
grubu  ka�lımcı larına 
ser�fikalarını,  Mersin 
Barosu Eği�m Hizmetleri 
Merkezinde gerçekleşen 
törenle, Eğitmen Doç. Dr. 
Burhan Özdemir takdim 
e�.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMININ
20. GRUP KATILIMCILARI SERTİFİKALARINI ALDI

28.04. 2019
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YEŞİLBOĞAZ: "ŞİDDETLE MÜCADELE 
MAĞDURUN OMUZUNA 

YÜKLENMİŞTİR”
Mersin Barosu ve Türkiye Kadın 
Dernekleri işbirliğinde; kadın-erkek 
eşitliğine ilişkin uluslararası normlar 
ışığında, Türkiye'de kadına karşı 
şiddetle mücadelede, yeni ve güçlü bir 
araç olan İstanbul Sözleşmesi'nin 
Mersin'de uygulanabilmesi için, yerel 
eylem planı oluşturup yol haritası 
belirlemek, zaman çizelgesi çizmek, 
görev dağılımı yapmak amacıyla 
toplan� düzenlendi. İstanbul Sözleşme-
si’nin Türkiye’de uygulanmadığını 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Kadına yönelik şiddet 
sadece bir asayiş sorunu olarak 
görülmekte, toplumsal bir sorun olarak 
görülmemektedir. Asıl sorun işte 
burada başlıyor. Kadına şiddetle 
mücadelede maalesef sını�a kaldık. 
Ş iddet le  mücade le ,  ş idde�en 
korunmaya ih�yaç duyan mağdurların 
omuzlarına yüklenmiş�r" dedi.
Bir otelde düzenlenen toplan�ya; Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner, merkezi 

üyesi Av. Türkan Özüm Öz, Mersin 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. 
N ida  Sev inmiş ,  Türk iye  Kad ın 
Dernekleri Federasyon Başkanı Canan 
Güllü, avukatlar, kurum ve sivil toplum 
örgütleri temsilcileri ka�ldı.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINLARIN 

GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAMASINA 
OLANAK SAĞLIYOR”

Toplan�nın açılış konuşmasını yapan 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İstanbul Sözleşmesi'nin; kadınlara karşı 
şiddetle mücadelede en kapsamlı ve 
yeni sözleşme olduğunun bilgisini 

vererek, Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açılan sözleşmenin, 2014 yılında 
yürürlüğe girdiğini ve Türkiye'nin 
sözleşmeyi çekincesiz imzalayıp 
onayladığını söyledi. Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, 
"Kadına yönelik her türlü şidde�n 
önlenmesi, şiddet mağdurlarının 
korunması, suçların kovuşturulması, 
suçluların cezalandırılması ve son 
olarak, kadına karşı şiddet ile mücadele 
alanında bütüncül ve etkili işbirliği 
içeren poli�kaların hayata geçirilmesi, 
sözleşmenin dayandığı dört temel ilkeyi 
oluşturuyor" ifadesini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE 
ASAYİŞ SORUNU DEĞİL, TOPLUMSAL 

SORUNDUR”
İçeriği ve kapsayıcılığı ile  kadınlar için 
önemli bir kazanım olan İstanbul 
Sözleşmesi'nin Türkiye’de uygulan-
madığını belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, "Sözleşmenin ilk 
imzalandığı dönemde sözleşmeye 
uygun yapılan tek şey,  6284 sayılı 
Şiddet Yasası’nın içeriğinin değiş�ril-
mesi olmuştur. Bu önemli bir kazanımdı 
ancak sözleşmenin yükümlülükleri 
gereğince, devle�n gerekli her hangi bir 
somut adım atmadığı, kendi imzaladığı 
sözleşmeye uymadığı, ülkemizdeki 
kadına yönelik şiddet bilançosundan 
apaçık ortadadır. GREVIO 15 Ekim 2018 
tarihli Türkiye üzerine ilk raporunda, 
Türkiye’deki yetkililerce a�lan olumlu 
adımları memnuniyetle karşıladığını 
belir�rken, diğer yandan kadınlara 
yönelik şidde� ortadan kaldırmak üzere 
alınan tedbirler, yasal düzenlemeler ve 
poli�kalar konusundaki eksikliklerle 
ilgili endişesini de dile ge�rmiş�r. 
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın; 
toplumsal, ekonomik, kültürel ve 
psikolojik pek çok boyutu olduğundan, 
bu konuya bütüncül bakılmalıdır. 
Sözleşmede bu vurgulanıyor ama 
kadınlara bakış açısı değiş�rilmeden, 
bu sözleşmenin uygulanabilmesi 
mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet 
sadece bir asayiş sorunu olarak 
görülmekte, toplumsal bir sorun olarak 
görülmemektedir. Asıl sorun işte 
burada başlıyor. Şiddetle mücadele, 
şidde�en korunmaya ih�yaç duyan 
mağdurların omuzlarına yüklenmiş�r" 
şeklinde konuştu. 
          (Devamı arka sayfada)

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MERSİN'DE UYGULANACAK
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"ŞİDDETLE MÜCADELE ORTAK 
SORUMLULUĞUMUZDUR”

Ş i d d e t l e  m ü c a d e l e n i n  o r t a k 
sorumluluğumuz olduğuna vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeş i lb o ğa z ,  " Ka n u n ,  ş id d et le 
m ü c a d e l e d e  t o p y e k u n  b i r 
mücadeleyi öngördüğü halde, ilgili 
kurumların radikal adımlar atmadığı 
görülmektedir. Kadına şiddetle 
mücadelede maalesef sını�a kaldık. 
Kadına yönel ik  ş iddete engel 
olmanın öncelikli olarak devle�n 
gö re v i  o l d u ğ u n u  ve  d e v l e� n 
kadınların haklarını korumak için 
gerekli tedbirleri uygulamasını 
beklemekteyiz. Bununla beraber aile 
bireylerine, topluma, siyasilere, 
liderlere,sivil toplum örgütlerine, 
medyaya, iş dünyasına, kurum ve 
kuruluşlara, şiddetle mücadelede 
s o r u m l u l u k l a r ı  o l d u ğ u n u 
ha�rla�yoruz. Şidde�n aile içi 
mahrem bir mesele olmadığını, 
toplumsal bir sorun olduğunu ve 
şiddet vakasına tanık olan herkesin, 
bu vicdani sorumluluktan dolayı 
s e s s i z  ka l m a m a s ı  ge re k� ğ i n i 
ha�r la�yoruz .  Top lumun her 
kesimini; kadınlara yönelik şiddetle 
mücadele konusunda farkındalık 
oluşturmak, kadınları korumak üzere 

sosyal yapılanma oluşturmak, şiddet 
mağdurlarına yardım etmek ve kadın 
hakları savunucularının çalışmalarını 
desteklemek üzere birlikte hareket 
etmeye davet ediyoruz. Basın-
medya kuruluşlarını, kadınlarla ilgili 
olumsuz imajları yayınlamamasına, 
şidde� besleyen, ayrımcı tutumları 
pekiş�ren dizi, film, reklam ve 
programlar ı  sona  erd i rmeye, 
şiddetle ilgili mesleki e�k değerler 
oluşturmaya ve bu e�k değerleri 
uygulamaya çağırıyoruz. Mersin’de 
başlatmış olduğumuz bu toplan�nın 
amacı; İstanbul Sözleşmesi’nin 
yerelde uygulanabilirliğini ar�rmak, 
bunun ar�rılabilmesi için yerel 
aktörlerin kapasitesini geliş�rmek�r. 
Olumlu somut verilere ulaşacağımızı 
ümit ederek, tüm dinamiklerin 
gücümüze güç katmasını temenni 
ediyoruz" diye konuştu.

CANAN GÜLLÜ: "İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE'DE 

UYGULANMIYOR"
Daha sonra İstanbul Sözleşmesi'nin 
içeriği, devle�n bu sözleşmeyi 
u y g u l a y ı p  u y g u l a m a d ı ğ ı , 
sözleşmenin yerelde uygulamasında 
karşılaşılan sorunlar, sözleşmenin 
uygulanabilirliğini ar�rmak için yerel 
aktör ler in kapasites inin nası l 

gel iş�ri lebi leceği  konularında 
s u n u m  y a p a n  Tü r k i y e  K a d ı n 
Dernekleri Federasyon Başkanı 
C a n a n  G ü l l ü  i s e ,  İ s t a n b u l 
Sözleşmesi'nin mekanizmalarının 
i ş lememesinden kaynaklanan 
sorunları önlemek ve kurumların 
dahil olduğu bir kurul oluşturmak 
amacıyla Mersin'e gediklerini ifade 
ederek, "Mersin'de artan is�hdam 
sorunları, çocuk is�smarı, kadına 
karşı şiddet konularında bu bölgeye 
temsilci atamanın zamanı geldi. Bir 
sivil toplum örgütünün en önemli 
özelliği, siyaset üstü olmalıdır. Bizim 
çalış�ğımız konular da siyaset üstü 
bir mevzudur. Aslında tüm cenahları 
ilgilendiren, her tara�yla sorun olan 
kadına şidde� çözme adına da 
dev le�n,  hüküme�yle ,  s i yas i 
p a r � l e r i n  i l g i l i  ye t k i l i l e r i y l e 
konuşarak çözebileceği bir mevzuda, 
herkesi masanın etra�na toplamaya 
çalışıyoruz. 2014 yılında imzalanmış 
bu sözleşme günümüzde Türkiye'de 
uygulanmıyor. Hukuk fakültelerinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği dersi 
verilmelidir" dedi. 
Daha sonra, Mersin'de yerel eylem 
planı çerçevesinde, yol haritası planı, 
görev dağılımı ve zaman çizelgesi 
belirlendi.


