
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu-

nun 97. yılını yayımladığı mesajla kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 

mesajında, “Tarihte birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Mersin, Türk mille-
tinin hiçbir zaman esarete boyun eğ-
meyeceğini bütün dünyaya göstererek, 
emperyalizme karşı bağımsızlık meşa-
lesini 3 Ocak 1922 tarihinde yakmıştır. 
Bu tarihi zaferle Mersin,  Fransız işga-
linden kurtularak yeniden doğmuştur. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mersin-
liler, Mersin’e Sahip Çıkınız” sözünden 
hareketle; atalarımızın bize bıraktığı 
bu güzel emanete birlik, beraberlik 
içerisinde sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Tarihten günümüze kadar farklı 
din, dil, mezhepten insanları bir arada 
barındıran Mersin, barış ve hoşgörü 
kenti olarak anılmaya devam edecektir. 
"Cumhuriyet'in kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk başta olmak üze-
re, bağımsızlık mücadelesi veren 
tüm kahramanlarımızı bir kez daha 
saygı ve minnetle anıyor, tüm Mer-
sin halkının 3 Ocak Kurtuluş Bayra-
mı’nı kutlarım” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “MERSİN BARIŞ VE HOŞGÖRÜ 
KENTİ OLARAK ANILMAYA DEVAM EDECEK”

03.01.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Basın özgürlüğünün demokrasinin ol-
mazsa olmazı olduğunu ifade eden 
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Basın toplumun gözü, kulağı ve sesi-
dir. Basın özgürlüğü, halkın özgürlüğü 
demektir ve demokrasinin vazgeçilmez 
unsurudur. Halkın haber alma özgürlü-
ğünün ihlal edilmesi, demokrasiye ve 
insan haklarına aykırıdır. 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından yayınlanan 

kararnamelerle, 100 
den fazla basın or-
ganı kapatılmıştır. 
2018 yılının son üç 
ayında, yaptıkları 
haberler nedeniyle 
304 gazeteci taz-
minata mahkûm 
edildi. Gazeteciler 
hakkında açılmış 
yüzlerce soruşturma 
ve dava var. Gazete-
ciler ağırlaştırılmış 
müebbet, müebbet 
ve ağır hapis cezası 
istemiyle yargılanı-
yor. Cezaevinde ol-
mayan gazetecilere 
ise akreditasyon adı 

altında sansür uygulanmakta. 

“TÜRKİYE TUTUKLU GAZETECİ 
SAYISINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ”
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgü-
tü’nün hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü 
Yıllık Bilançosu'na göre, Türkiye tutuklu 
gazeteci sayısında dünyada üçüncü sı-
rada. Türkiye basın özgürlüğünde 180 
ülke arasında 157. Sırada. Türkiye’de 
142 tutuklu gazeteci var. Türkiye, ha-
pisteki profesyonel gazeteci sayısı bakı-

mından ise yine ilk sırada yer aldı. Bu 
rapor Türkiye’de basın ve ifade özgür-
lüğünün en fazla ihlal edildiği ülkeler 
arasında olduğunu göstermektedir. Ga-
zeteciler hakkında açılan soruşturmala-
rın ve tutuklamaların basın özgürlüğü 
ilkelerinin dikkate alınmadan, keyfiliğe 
dayanarak yapılması, baskı rejiminin en 
açık göstergesidir. Türkiye’deki demok-
rasinin temel prensipleriyle çelişen kay-
gı verici bu tutumlar; demokrasiden, 
hak ve özgürlüklerden, basın özgürlü-
ğü ve ifade özgürlüğünden her geçen 
gün daha da uzaklaşıyor olmamamızı 
göstermektedir” ifadesini kullandı.
 
“SANSÜR TIRMANIŞTA”
RTÜK tarafından verilen cezaların, ya-
saların hiçe sayarak keyfiliğe dönüş-
tüğünü belirten Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Sansür her geçen gün 
maalesef daha da tırmanıyor. Bu tu-
tum, halkın haber alma özgürlüğünü 
engellemektedir. RTÜK tarafından, ya-
yın hizmeti ilkelerinin ihlal edildiğine 
ilişkin verilen kararların gerekçeleri ve 
sonucunda verilen idari para cezaları, 
Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi karar-
larına, Danıştay ve Yargıtay içtihatlarına 
aykırı olmamalıdır” şeklinde konuştu.

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

10.01.2019



“YEREL GAZETE SUSARSA, ANADOLU 
SUSAR”
Ekonomide yaşanan kötü gidişat ve 
dışa bağımlılık nedeniyle, gazete ve 
kitap basımı yapan yayınevlerinin 
ayakta duramaz hale gelirken, basın 
ve medya kuruluşlarının da kapanma 
noktasına geldiğine vurgu yapan Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yerel 
gazeteler artık kâğıt krizine direnemi-
yor, gazeteler basılamıyor, buna bağlı 
olarak işten çıkarılan gazeteci sayısı 
da artıyor. 300’e yakın yerel gazete ve 
matbaa, kağıt fiyatlarını karşılayacak 

bütçeye sahip olmadığı için kapandı. 
11’e yakın yayınevi de faaliyetlerine 
son verdi. Yerel gazetelerin susma-
sı, Anadolu’nun susması demektir. 
Hükümetin bu konuya acil olarak el 
atıp çözüm üretmesi şarttır” dedi.
Toplumun aydınlanması için hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmayan basın mensup-
larının, demokrasinin korunmasında 
ve gelişmesinde önemli bir role sahip 
olduğunu dile getiren Baro Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Zor şartlar altında 
görevini yapan basın mensuplarının, 
çalışma şartlarının iyileştirildiği, basın 

özgürlüğünün tehdit altında olmadığı, 
ifade özgürlüğünün suç olmadığı, hal-
kın haber alma hakkının ihlal edilmedi-
ği gün, gazeteciler günüdür. Bu duygu 
ve düşüncelerle; kentimizdeki ve ülke-
mizdeki gazetecilerin görevini tehdit 
altında kalmadan, özgürce yapabilece-
ği günlere kavuşmasını temenni ede-
rek, toplumun aydınlatılmasında kut-
sal görevini objektif olarak yapan tüm 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutluyor, görevi başın-
da şehit olan tüm gazetecileri saygıyla 
ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, KKTC’nin kurucu Cum-
hurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 
7. yılında yayımladığı mesajla andı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında, “Hayatını Kıbrıs Türkü’nün 
bağımsızlığına adamış devlet adamı 
Rauf Denktaş, yaşamı boyunca em-
peryalist güçlere karşı hak, eşitlik ve 
özgürlük mücadelesi vererek kazandığı 
bağımsızlık savaşı ile KKTC halkına ba-
rış, özgürlük ve refah alanı sağlamıştır. 
Türk milleti, ömrünü Kıbrıs davası-
na adamış ve mücadelesini son ne-

fesine kadar sürdürmüş olan Rauf 
Denktaş'ı asla unutmayacak, dai-
ma şükranla anacak ve onun hak-
lı mücadelesinin eseri olan KKTC'ye 
sahip çıkmaya devam edecektir.
Sadece siyasetçi değil, idealist ve mü-
cadeleci kimliğiyle direnişin sembolü 
olarak adını tarihe yazdıran, hayatını 
barış ve özgürlük mücadelesine ada-
yan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkle-
rinin lideri merhum Rauf Denktaş’ı ve-
fatının yedinci yıl dönümünde saygı ve 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

 “KKTC’NİN KURUCU CUMHURBAŞKANI 
RAUF DENKTAŞ’I SAYGIYLA VE 

RAHMETLE ANIYORUZ”

13.01.2019 İNSANLIĞI 
UTANDIRACAK 

TASARIDAN DERHAL 
VAZGEÇİLMELİ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, kadınların ve kamu-
oyunun tepkisi üzerine üç yıl önce 
geri çekilen, ‘çocuk istismarcısına 
evlilik affı’ düzenlemesinin yeniden 
Meclis yolunda olmasını yaptığı ya-
zılı açıklama ile kınayarak, düzenle-
menin çocuk evliliklerinin ve çocuk 
istismarının daha da artıracağını 
vurguladı. Yeşilboğaz açıklamasın-
da, “Çocuk evliliklerini ve çocuk 
istismarını meşrulaştıracak bu ta-
sarının yeniden meclise taşınması, 
akıl tutulmasıdır ve kabul edilemez.  
Çocuklarımızın geleceğini karanlığa 
sürükleyecek bir zihniyetin ürünü 
olan, insanlığı utandıracak bu tasa-
rıdan derhal vazgeçilmelidir” dedi.

devemı arka sayfada

17.01.2019



“AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR”
Çocuklara cinsel istismar suçlarında 
mağdur ve failin evlenmesi halinde, 
cezanın ertelenmesini ya da hük-
mün açıklanmasının geri bırakılma-
sını öngören düzenlemenin yeniden 
gündeme gelmesinin, çocuk gelinleri 
ve çocuk istismarını meşrulaştıraca-
ğının altını çizen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Bu tasarı Kasım 
2016’da Meclis’e getirilmiş, ancak 
tepkiler üzerine geri çekilmişti. Dö-
nemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
‘Düğün yapılmış, dernek yapılmış, 
gelmişler, hediyeleri takmışlar, res-
men evlenmişler’ diyerek önerge-
yi savunmuştu. Yeniden gündeme 
getirilen bu akıl almaz tasarı; çocuk 
gelinler, çocuk istismarı ve çocuk ci-
nayetlerinde dünyada ilk sıralarda yer 
alan ülkemizde bu sorunların daha da 
artmasının önünü açacaktır.  Ülkemiz-
deki en önemli toplumsal sorunların 
başında yer alan, çocuk gelinlerin ve 
çocuk istismarının önüne geçmek 
için etkin mücadele etmesi gereken 
hükümetin, istismarı ve küçük yaşta 
evlilikleri meşrulaştıracak yasal dü-

zenlemeyi meclise taşıyacak olması 
akıl tutulmasıdır” ifadesini kullandı. 

“DEVLET ÇOCUKLARI KORUMAKLA 
YÜKÜMLÜDÜR”
Devlet çocukları korumakla, onların 
insani ve evrensel değerlere bağlı 
yurttaşlar olarak yetiştirilmesinden 
sorumludur. Ancak, tacizi ve tecavüzü 
meşrulaştıran söz konusu önergenin 
yasalaşması durumunda, kız çocuk-
ları her türlü taciz ve tecavüze karşı 
korunmasız bırakılacak, eğitimden 
koparılarak küçük yaşta evlendirilme-
lerine yol açılacaktır. Bu konuda Mer-
sin Barosu başta olmak üzere, tüm 
barolar ve ilgili sivil toplum örgütleri 
etkin mücadeleler gerçekleştirirken, 
hükümetin çocuk istismarcılarına 
evlilik affını getirmek istemesi, asla 
kabul edilemez. Çocuk Hakları Söz-
leşmesi ve Uluslararası Sözleşmeye 
imza atmış olan ülkemizin,  bu tasarı-
yı meclisten geçirmesi demek; çocuk 
haklarının çiğnenmesi, çocuk gelinle-
rin, çocuk istismarının ve çocuk cina-
yetlerinin artması, çocukların eğitim 
hakkının elinden alınması demektir. 

Çocuk yaşta evlilik suçtur. Bu suçu 
meşrulaştırmayın” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLMESİ 
CİNAYETTİR”  
Çocukların evlendirilmesinin cinayet 
olduğunu belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çocukların 
geleceğini karartan, istismarcıların 
özgür bırakılmasını sağlayacak, in-
sanlığı utandıracak bu düzenlemeden 
derhal vazgeçilmeli; tüm siyasiler, ba-
rolar, sivil toplum örgütleri ve vatan-
daşlar sessiz kalmayıp tepkisini dile 
getirmelidir. Çocuğun evlendirilmesi 
vahim olaydır, istismarcısı ile evlen-
dirilmesi ise daha vahim bir olaydır. 
Çocuğun istismarcısı ile evlendiril-
mesi evlilik değil, cinayettir. Böyle bir 
uygulamanın ileride başımıza neler 
açabileceği çok iyi hesaplanmalıdır.  
Siyasilerin aklını başına toplayıp, ço-
cuk gelinlerin, istismarının ve cina-
yetlerin önünü açacak, çocuklarımızı 
karanlığa gömecek bu felakete dur 
demesi gerekmektedir. Herkesi ço-
cuk gelinler konusunda duyarlı ol-
maya davet ediyoruz” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 2017 yılında Mersin’in 
Mezitli ilçesinde işlenen Feray Şahin 
cinayeti zanlısı Polis memuru Fatih 
Burak Aykul’ un tahliye edilmesini, 
yayımladığı yazılı mesajla kınayarak; 
cinayete ve şiddete uygulanan iyi hal 
indiriminin, kadın cinayetlerini meşru-
laştırdığını, bu nedenle iyi hal indirimi-
nin kaldırılması gerektiğini vurguladı. 
19 Eylül 2017 yılında Mersin’in Mezitli 
ilçesinde meydana gelen olayda, üni-
versite öğrencisi Feray Şahin’i taban-
casında çıkan tek kurşunla öldürdüğü 
polis memuru Fatih Burak Aykul’un, 
‘kasten adam öldürme’ suçundan ömür 
boyu hapis cezası isteminin ardından, 9 
Eylül’de kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, 27 yaşındaki sanık Fatih Burak 
Aykul’u, ‘bilinçli taksirle adam öldür-
mek’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası-
na çarptırılmasına karar verdi. Mersin 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu 
yargılanan Fatih Burak Aykul hakkında 
mahkeme, yargılama süresince olayın 
kazara olduğunu savunan sanığa yurt 
dışı yasağı getirerek, tahliye kararı verdi. 

“ADALET YERİNİ BULANA KADAR KO-
NUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Duruşmaya en başından beri gözlemci 
olarak katılarak takip ettiklerini belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemizin kronik meselelerinden bi-
risi olan kadın cinayetlerinin ve kadına 
yönelik şiddetin azalması için önleyici 
tedbirler alınması gerekirken,  ödül gibi 
cezalar kadın cinayetlerini meşrulaştır-
maktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
82’inci maddesinde, ‘Kasten öldürme 
suçunun sırf kadın saiki ile işlenmesi 
halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu suça karşı 
indirim halleri uygulanmaz’  ifadesi yer 
almaktadır. Yaşanan bu elim olayların 
en aza indirgenmesi için kadın saiki ile 
işlenen cinayetlerde verilecek cezanın 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
olması ve bu faillerin indirim nedenle-
rinden yararlanmalarına engel olunma-
sı gerekmektedir. Kadın cinayetlerinde 
iyi hal indirimi kaldırılsın. Çünkü iyi 
hal indirimi, kadın cinayetlerini meş-
rulaştırıyor. Mersin Barosu olarak, 
adalet yerini bulana kadar konunun 
takipçisi olacağız” ifadesini kullandı. 

“İYİ HAL İNDİRİMİ KADIN 
CİNAYETLERİNİ MEŞRULAŞTIRIYOR”

18.01.2019



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, 2018-2019 yılı eğitim-öğretim 
yılının birinci döneminin sona ermesi 
nedeniyle İçel Koleji Okulu’nu ziyaret 
etti. Öğrencilere karnelerini dağıtarak, 
onların karne heyecanını paylaşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açık-
lamasında, karne alan öğrencileri teb-
rik ederek, velilere, karne notu düşük 
olan çocuklara fiziksel ya da psikolojik 
şiddet uygulamamaları konusunda 
uyarıda bulunup, “Her başarısızlık, bir 

sonraki başarıya yol göstericidir” dedi.

“SORGULAYAN VE DÜŞÜNEN 
ÇOCUKLAR YETİŞTİRİLMELİ”
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne 
heyecanı yaşadığını ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, me-
sajında öğrencilere, velilere ve öğret-
menlere seslenerek, “Öğretmenlerimiz 
ve velilerimiz, çocuklarımızı geleceğe 
hazırlayan en önemli rehberlerdir. Ge-
leceğimiz olan çocuklarımızın, Atatürk 

ilkelerine bağlı, sorgulayan, düşünen, 
bilimsel ve çağdaş eğitimle yetişme-
sinde en önemli unsur öğretmen-
ler ve velilerdir” ifadesini kullandı.
 
“HER BAŞARISIZLIK, BİR SONRAKİ 
BAŞARIYA YOL GÖSTERİCİDİR”
Velilerin, çocuklarının karne notuna 
vereceği tepkilere dikkat etmesi ge-
rektiğini vurgulayan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ailelerin, kar-
ne sonuçları iyi olmayan çocuklarına 
fiziksel ya da psikolojik şiddet uygu-
lamaması çok önem verdiğimiz bir 
konudur. 15 günlük tatilde çocukları-
mızın eksiklerini giderici, motivasyo-
nunu arttırıcı yeni planlamalar yapıl-
masını öneriyorum. Her başarısızlık, 
bir sonraki başarıya yol göstericidir. 
Çocuklarımız ve velilerimiz, karne not-
larının hayat için bir başarı gösterge-
si olmadığının bilincinde olmalıdırlar.
15 günlük tatil sürecinin, öğretmen-
lerimizin ve öğrencilerimizin, yeni ba-
şarılara imza atmak için iyi bir fırsat 
olmasını temenni ediyor, iyi tatiller 
diliyor, çocuklarımızı geleceğe ha-
zırlamak için fedakârca emek veren 
eğitimcilerimize şükranlarımı sunu-
yorum. Karne alan tüm çocuklarımı-
zı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZA KARNE NOTU 
NEDENİYLE ŞİDDET UYGULAMAYIN”
18.01.2019

“SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA 
HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz öncülüğünde, sivil toplum 
örgütlerinin katılımıyla yapılan ortak 
basın açıklamasında, ülkemizin ve Mer-

sin’in gelece-
ğini felakete 
sürükleyen 
başta nük-
leer santral, 
balık çiftlik-
leri, termik 
santraller ve 
HES projeleri 
olmak üzere, 
birçok çevre 
s o r u n l a r ı -
na ve yanlış 
u y g u l a n a n 

tarım politikalarına ‘DUR’ demek için 
harekete geçilerek; “Anayasa’nın 56. 
maddesi olan, ‘herkes sağlıklı ve den-
geli bir çevrede yaşama hakkına sa-
hiptir’, hükmü ihlal ediliyor” denildi.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biri-

minde düzenlenen ortak basın açık-
lamasına  Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yönetim kurulumuz, Mer-
sin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu 
Başkanı Av. Sevim Küçük ve komisyon 
üyeleri, avukatlar, Mersin Tabip Odası, 
Mersin Eczacı Odası, TMMOB Mersin İl 
Koordinasyon Kurulu, Mersin Tüm Bele-
diye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emek-
çileri Sendikası, İçel Sanat Kulübü, Mer-
sin Sosyal Demokrasi Derneği, Haçova 
Kültür Derneği, Mersin Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, Mersin Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Mersin Yeni Kuşak 
Köy Enstitülüler Derneği, Mersin Çevre 
ve Doğa Derneği, Tarsus Çevre Koruma 
Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Mer-
sin Çevre Dostları Derneği, Mersin Ço-
cuk Hakları Derneği temsilcileri katıldı.

devamı arka sayfada

MERSİN BAROSU VE STK’LAR ÇEVRE 
SORUNLARINA KARŞI TEK SES OLDU:
23.01.2019



“HUKUK KURALLARININ 
İŞLETİLMEMESİ, SORUNLARI 
ÇÖZÜLEMEZ HALE GETİRİYOR”
STK’lar adına ortak basın açıklamasını 
okuyan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Anayasa’nın 56. maddesi olan, 
‘herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir’, hükmü ile 
insanların en temel hakkı olan yaşam 
hakkının, ancak sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede gerçekleşebileceğini belirt-
mektedir. Ülkemizin, mevcut ve planla-
nan kirli ve eski teknolojiler olan termik 
santraller, nükleer santraller, çimento 
fabrikaları ve demir çelik fabrikaları 
ile gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü 
haline dönüştürülmesiyle, sularımızın 
HES projeleriyle ticarileştirilmesiyle, 
dağlarımızın taş ve maden ocakları ile 
tahrip edilmesiyle, GDO’lu hibrit to-
humlarla gıda politikamızın tamamen 

dışa bağımlı hale getirilmesiyle, mera-
larımızın yok edilmesiyle tarımımızın 
ve hayvancılığımızın bitme noktasına 
getirilmesiyle, turizm adına ormanlarla 
kaplı kıyılarımızın betonlaştırılmasıyla, 
denizlerimizde doğal balıkçılığın bitiril-
mesiyle, yerine balık çiftliklerinin kurul-
ması ile yaşam hakkımızı koruyan Ana-
yasa’nın 56. maddesi ihlal edilmektedir. 
Bu ihlalin karşısında hukuk kurallarının 
işletilmemesi, var olan sorunları çözüm-
lenemez hale getirmekte ve büyümesi-
ne neden olmaktadır” diye konuştu.

“MERSİN HALKI NÜKLEER SANTRALE 
VE BALIK ÇİFTLİKLERİNE KARŞIDIR”
Dünyayı çok büyük felaketlere götüren 
küresel ısınma ve İklim değişikliğinin, ül-
kemiz için de çok büyük bir tehdit oluş-
turduğunu belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Devletimiz, Ulus-

lararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 
Uluslararası Çevre Koruma Sözleşme-
leri ve de Anayasamız gereğince, insan 
hak ve hürriyetlerine gerçekten saygı 
gösterilmesini, bu hak ve hürriyetlerin 
herkesçe aynı şekilde anlaşılmasını, öğ-
retim ve eğitim yoluyla bu hak ve hür-
riyetlere saygıyı geliştirmeye, dünyaca 
fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini 
sağlamaya gayret etmeyi taahhüt et-
miştir. Mersin halkı başta nükleer sant-
ral olmak üzere, çevre felaketi yaratan, 
yaşam alanlarımızı yok eden yapılaş-
malara olduğu gibi, balık çiftliklerine de 
karşıdır. Mersin’de yapılması planlanan 
kirli teknoloji yatırımlarının yanında 60 
adet balık çiftlikleri, kentimizin gelece-
ğini, çevre ve insan sağlığını olumsuz 
etkileyecektir. Mersin’de denizlerimizi 
kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığı-
mızı bozacak balık çiftliklerinin kurul-
masını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuş-
masının sonunda, ‘Balık Çiftliklerinin 
Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri’ konu-
sunda, kamuoyunu bilinçlendirmek için 
26 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da 
Mersin Barosu Konferans Salonu Gök-
delen 16.katta, Halk Sağlığı Uzmanı 
Profesör Dr. Ali Osman Karababa ve 
Çevre Bilimcisi Doç. Dr. Enver Yaser 
Küçükgül’ün katılımıyla, sivil toplum ör-
gütleri ile birlikte düzenleyecekleri kon-
feransa tüm Mersin halkını davet etti.

23.01.2019

“AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, 
YURTTAŞLARIN NEFESİ KESİLİR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
24 Ocak 1977’de 4 avukatın katledilme-
si üzerine her yıl 24 Ocak’ta düzenle-
nen ‘Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar 
Günü’nün bu yıl Uluslararası Avrupa 
Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dün-
yada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin 
Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile 
Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü 
(İDHAE) tarafından Türkiye’deki avu-
katlara ithaf edilmesi üzerine, İstanbul 
Galatasaray Meydanı’nda baro baş-
kanları ve avukatların katılımıyla dü-
zenlenen protesto yürüyüşüne katıldı. 
Burada konuşma yapan Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukat-
ların hiç olmadığı kadar tehdit altında 
ve tehlikede olduğunu vurgulayarak 
“OHAL süresince 570 avukat tutuk-
landı. Savunmanın şeklen var olduğu 
yargıyı asla kabul etmeyeceğiz” dedi. 

Konuşmaların ardından baro başkanla-
rı, avukatlar ve milletvekilleri “Avukat-
ların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi 

kesilir” yazılı pankart açarak yürüdüler. 
devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATLAR HİÇ OLMADIĞI 
KADAR TEHLİKE VE TEHDİT ALTINDA”

24.01.2019



“SORUNLARIMIZA SEYİRCİ 
KALMAYACAĞIZ”
Protesto yürüyüşüne İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Aydın 
Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, 
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dön-
mez, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat 
Tekneci, Kırklareli Barosu Başkanı Av. 
Turgay Hınız, Diyarbakır Barosu Baş-
kanı Av. Cihan Aydın, Antalya Barosu 
Başkan Vekili Av. Cenk Soyer, CHP İs-
tanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, 
Saliha Sera Kadıgil, CHP Mersin Millet-
vekili Av. Alpay Antmen, HDP İstanbul 
Milletvekilleri Ahmet Şık, Filiz Keres-
tecioğlu ve çok sayıda avukat katıldı.
İstanbul Barosu binasında konuşma 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, meslek yaşamlarında karşılaştıkları 
baskılara ve tehlikelere dikkat çekmek 
amacıyla, ‘Tehlikedeki Avukatlar Gü-
nü’nde sorunlarına seyirci kalmayarak, 
sorunları haykırmak, haklarını aramak 
için meslektaşlarıyla omuz omuza ol-
duklarını ifade ederek, “Uluslararası 
Tehlikedeki Avukatlar Günü, bir yan-
dan avukatlık mesleğinin birçok ülke-
de katledilmek de dâhil birçok riski 
içererek ifa edildiğine dikkat çekme-
yi hedeflerken, diğer yandan her yıl 
avukatların mesleklerini icra etmeleri 
nedeniyle temel haklarının ciddi bir 
biçimde ihlal edildiği bir ülkeye özel 
olarak odaklanarak bu durumun teşhi-
rini hedeflemektedir. Tehlike Altındaki 
Avukatlar Günü; bütün dünyada taciz 
edilen, susturulan, baskı altında tutu-
lan, tehdit edilen, zulüm gören, işken-
ce gören avukatlara dikkat çektiğimiz 
gündür. Bütün bu baskıların yanında 
cinayetler ve kaybetmeler de ne yazık 
ki sıra dışı değildir. Avukatları hedef 
alan bütün bu öfkenin tek nedeni, bu 
avukatların en çok ihtiyaç duyuldukları 
yerlerde işlerini yapmaları ve mesleki 

yükümlülüklerini yerine getirmeleridir.

“OTORİTER REJİM ÖZGÜRLÜKLER 
ÜZERİNDE BASKISINI ARTIRIYOR”
Avukatlar tehlikede çünkü; otoriter 
rejimin özgürlükler üzerinde baskısını 
her geçen gün artırarak hissettirdiği 
ülkemizde, savunma hakkının sınırları 
her geçen gün daha da daraltılmakta, 
hukuk devletlerinde adaletin vazgeçil-
mez unsuru olan ve savunma makamı-
nı temsil eden avukatlarımız, maalesef 
her gün bir soruşturma tehdidi altında 
mesleğini yapmaktadır ve asılsız iddi-
alarla tutuklanmaktadır. Kısacası avu-
katlık mesleği büyük baskı altındadır. 
Ülkemizde avukatların sırf müvekkilini 
savundukları için tutuklanması, mü-
vekkilleriyle özdeşleştirilerek adliye 
koridorlarında, mahkeme salonların-
da darp edilip yaka paça çıkarılma-
sı, savunma hakkının tutuklanması, 
avukatların içinde bulunduğu tehlike-
nin vahim boyutunu göstermektedir. 

“OHAL SÜRESİNCE 570 AVUKAT 
TUTUKLANDI”
Avukatlar tehlikede çünkü; OHAL ile 
birlikte avukatlarımızın maruz kaldı-
ğı hak ihlalleri her geçen gün daha da 
artmıştır. OHAL süresince 570 avukat 
tutuklandı, bin 480 avukat hakkında 
soruşturma açıldı, 79 avukat uzun sü-
reli hapis cezasına çarptırılmıştır. İn-
san Hakları Derneği’nin ‘Avukatların 
Üzerindeki Yargı Baskısı Raporu’nda; 
hak savunucusu avukatların 78 ayrı 
dava ve soruşturmaya maruz kaldığı 
bilgisi yer almıştır ve raporda; ‘Türki-
ye devleti sistematik olarak Birleşmiş 
Milletler Avukatların Rolüne İlişkin 
Temel İlkeler Bildirgesi’ni ihlal ediyor. 
Bu ihlalin, savunma hakkına da direkt 
olarak etkisi oluyor’ ifadesi yer almıştır.

“AVUKATLARIN YASAL HAKLARI VE 
İTİBARI KORUNMUYOR”
Avukatlar tehlikede çünkü; avukatların 

yasal hakları ve itibarı korunmamakta, 
yargının kurucu unsur olduğu kabulle-
nilmemektedir. Avukatlara koridorlar-
da, mahkemelere gidişte, adliye içinde 
kimlik kontrolü yapılması ve başlatılan 
güvenli alan uygulaması, avukatı yar-
gının dışında gören bir yaklaşımın yan-
sımasıdır. Ayrıca Avukatların iş alanları 
her geçen gün daraltılmaktadır. Geçti-
ğimiz aylarda Yargıda Şeffaflığa İlişkin 
İstanbul Bildirgesi'nde avukat olma-
yanların da mahkemelerde savunma 
yapabileceği şeklindeki avukatlığı bi-
tirecek tasviye kararı ve avukatların 
yargı mensubu olmayan kişiler olarak 
belirtilmesi, tehlikenin bir diğer boyu-
tudur. Savunma mesleğini sindirme, 
korkutma, susturma çabaları taham-
mül edilemez boyuta gelmiştir. Avu-
katlar tehlikede çünkü barış ve adalet 
elçisi Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Ta-
hir Elçi, Türkiye halkının yaşadığı hak ih-
lallerine kayıtsız kalmayarak mücadele 
ettiği için katledilmiştir. Birçok meslek-
taşımız da bu sebeple sözlü ve fiili sal-
dırıya uğramaktadır” şeklinde konuştu.
“SAVUNMANIN ŞEKLEN VAR OLDUĞU 
YARGIYI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”
Avukatların, Atatürk ilkelerine, demok-
ratik, laik ve sosyal hukuk devletine 
bağlı olduğunu bu nedenle kimseye 
biat etmeyen, kimseyi efendi görme-
yen, bağımsız avukatlar olduklarını 
ifade eden Yeşilboğaz, “Cübbelerimizi 
de hiç kimsenin önünde iliklemeden 
sırtımızda taşıyoruz. Bizler adalet için, 
demokrasi için, güçler ayrılığı için, si-
lahların eşitliği için, bağımsız, taraf-
sız, üstünlerin hukuku değil, hukukun 
üstünlüğü için haykırırız. Hak arama 
özgürlüğünün sesi avukatların, hiçbir 
baskıya boğun eğmeyeceği, mesle-
ğini özgürce yapabileceği günlere 
geri dönmek için mücadelesinden 
asla vazgeçmeyeceği bilinmelidir. 
Barolar ve avukatlarımızla birlik-
te vermiş olduğumuz mücadele ile 
bu günleri mutlaka bir gün aşaca-
ğız. Savunmanın şeklen var olduğu 
bir yargıyı asla kabul etmeyeceğiz. 
Tüm meslektaşlarımız ile dayanış-
ma ve birlik içinde olduğumuzu, bu 
konuda mücadelemizin he zaman, 
her koşulda devam edeceğini ka-
muoyuna duyururuz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından baro baş-
kanları, avukatlar ve milletvekilleri 
“avukatların sesi kesilirse, yurttaşla-
rın nefesi kesilir” yazılı pankart aça-
rak yürüdüler. Yürüyüşte, katledilen 
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir 
Elçi ve usta Gazeteci, Araştırmacı-Ya-
zar Uğur Mumcu anılarak, tutuklu 
olan avukatlara özgürlük istendi.                                                                                     
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, ‘laiklik’ ilkesinin Anayasaya giri-
şinin 82. yıldönümü nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada; lâikliğin sağladığı 
eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin her-
kese lazım olduğunu vurgulayarak, 
“Laiklik, saldırılara karşı korumasız 
ve sahipsiz bırakılmamalıdır” dedi.
Hukukun ve demokrasinin olmazsa 
olmaz koşulu olan laiklik ilkesinin, 
insan haklarının güvencesi oldu-
ğunu vurgulayan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “1924 Ana-
yasası’nda 5 Şubat 1937 tarihinde 
yapılan değişiklikle kabul edilen la-
iklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasala-
rında da devletin değiştirilemez te-
mel nitelikleri arasında yer almıştır. 

“ANAYASAMIZDAKİ LAİKLİK İLKESİ 
ÇİĞNENİYOR”
Anayasamızdaki laiklik ilkesinde; 
devletin yönetiminde, toplumsal ya-
şamın her kesiminde, insan aklı ve 
bilime dayanan kurumları oluşturup 
geliştirerek, işleyişin din dışı kalma-
sı; tüm inançlara karşı tarafsız ve 
eşit mesafede bulunması, dini duy-
guların, devlet işlerine ve politikaya 
kesinlikle karıştırılamayacağı belir-
tilmiştir. Ancak, günümüzde maa-
lesef Anayasamızdaki laiklik ilkesi 
çiğnenmekte; din anlayışının, devlet 
işlerinden politikaya, kamusal hiz-
metlerden kamusal alana kadar ka-
rıştırıldığı ve yaygınlaştırıldığı gerçeği 
ile karşı karşıyayız. Cumhuriyetimizin 

temel değeri olan laikliğe karşı sal-
dırı, her geçen gün daha da artmak-
tadır. Laiklik, saldırılara karşı koru-
masız ve sahipsiz bırakılmamalıdır. 
Çünkü lâiklik ve onun sağladığı eşitlik, 
özgürlük ve adalet herkese lazımdır. 
Laiklik ilkesi demokrasinin, çağdaşlı-
ğın ve kadın haklarının güvencesidir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, ancak ve 
ancak laik bir toplum düzeni içinde 
mümkündür” diye konuştu. Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajı-
nın sonunda Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, “Laiklik, yalnız din 
ve dünya işlerinin ayrılması demek de-
ğildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet 
ve din özgürlüğü de demektir. Laik-
lik, adam olmaktır” sözünü hatırlattı.

YEŞİLBOĞAZ:  “LAİKLİK, 
SALDIRILARA KARŞI KORUMASIZ 

VE SAHİPSİZ BIRAKILMAMALIDIR”

05.02.2019



YEŞİLBOĞAZ:  “LAİKLİK, 
SALDIRILARA KARŞI KORUMASIZ 

VE SAHİPSİZ BIRAKILMAMALIDIR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 19 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın kat-
ledilişinin dördüncü yılında yaptığı yazılı açıkla-
mada, “Kadın cinayetleri kader değildir. Kadına 
karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenme-
sinde bir arpa boy yol alınamamıştır” diyerek, ka-
dınlara şiddete sabretmeyin uyarısında bulundu.
Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okuldan çık-
tıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste 
öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi 
haline gelen Özgecan Aslan cinayetinin acısı-
nın, Türkiye’nin hafızasından hiçbir zaman sili-
nemeyeceğini ifade eden Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Kadın cinayetleri kader değildir. 
Kadınlara yönelik şiddet; hedef göstermeler, 
ayrımcılık, ötekileştirme, medyada yer alan 
haberler ve siyasilerin medya yolu ile yaptıkla-
rı açıklamalar ile meşru bir hal almıştır. Kadına 
karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlen-
mesinde bir arpa boy yol alınamamıştır. Kadın 
cinayetlerinin önüne geçmek için yasal düzen-
lemelerin yanı sıra, etkin bir şekilde toplum-
sal eğitim gerekmektedir” ifadesini kullandı.

“KADINLAR, ERKEK EGEMEN ANLAYIŞINI YOK 
ETMELİ”
Kadına yönelik şiddetin, dünyanın da önüne 
geçemediği bir mesele olduğunu belirten Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkemizde 
ise kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 
çıkarılan yasalar, aslında kadının hak ve özgür-
lüklerinin artırılması ve bir birey olarak daha 
farklı bir konuma getirilmesinden ziyade, ai-
lenin korunmasına yöneliktir. Öncelikli olarak, 
kadınların birey olarak hak ve özgürlükleri sağ-
lanmalıdır. Ayrıca, erkek egemen toplum yarat-
mada, kadınların rolü de çok fazla. Bu nedenle 
de kadınlara da büyük görev düşmektedir. Ka-
dınlar, erkek egemen anlayışını yok etmedik-
çe, kendilerini özgür birey olarak görmedikçe, 
şiddet kaçınılmaz olmaktadır” diye konuştu. 

“ŞİDDETE SABRETMEYİN”
Şiddete uğrayan kadınlara, şiddete sabret-
memeleri konusunda uyarıda bulunan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü şid-
dete sabretmek, şiddeti besler. Mersin Baro-
su olarak, Kadın Hakları Merkezi ile birlikte 
Özgecan Aslan davasına müdahil ve gözlemci 
olarak katıldık ve davanın her aşamasının ta-
kipçisi olduk. Kadına şiddete karşı dayanışma 
çok önemli. Mersin Barosu olarak, mağdur 
olan tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınla-
rın öldürülmediği ve şiddete maruz kalma-
dığı bir dünya diliyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “KADIN 
CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİNDE 
BİR ARPA BOY YOL ALINAMADI”

10.02.2019

Mersin Barosu Saymanımız Av. Ka-
zım Yüksel, avukatlara yapılan hak-
sız tutuklamaları ve tüm hukuk-
suzları protesto etmek amacıyla 
Türkiye’deki baroların öncülüğün-
de avukatlar tarafından  başlatı-
lan ve Bursa Adliyesi önünde ger-
çekleşen adalet nöbetine katıldı. 
Çağlayan’daki İstanbul Adalet 

Sarayı’nda 85 hafta süren Adalet 
Nöbeti, 15 Şubat’ta Bursa’da ya-
pıldı. Baroların çağrısıyla her ay 
başka bir ilde yapılacak adalet nö-
betlerinin ilki Bursa Adliyesi’nde 
gerçekleşti. Avukatlar, ‘Savunma-
yı Savunuyoruz’ pankartı açarak, 
tek tek basın açıklaması yaptı.

devamı arka sayfada

SAYMANIMIZ AV. KAZIM 
YÜKSEL: “SAVUNMAYI 

SAVUNUYORUZ”

15.02.2019



“GÜR SESİMİZ KISILAMAZ”
Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde, 
Baro Başkanları ve avukatların katılı-
mıyla gerçekleşen adalet nöbetinde 
basın açıklaması yapan Saymanımız 
Av. Kazım Yüksel, hak arama özgür-
lüğünün sesi olan adalet savaşçısı 
avukatların, gür sesini kısmak için 
asılsız iddialarla tutuklandığı bir dö-
nemden geçtiğimizi ifade eden ede-
rek, “Adaletin bekçisi olan avukatlar, 
maalesef her gün bir soruşturma 
tehdidi altında mesleğini yapmak-
tadır. Türkiye’nin dört bir yanından 
meslektaşlarımızla birlikte, yaklaşık 
iki yıldır sürdürdüğümüz adalet nö-
betimiz ile hak arama özgürlüğünün 
sesi olan avukatların sesinin kısılama-
yacağını bir kez daha haykırmak için, 
hukuksuzca tutuklu olan meslektaş-
larımızın özgürlüğü için buradayız. 

“BOZUK ADALET SİSTEMİNİN 
SAĞLAM ÇARKLARI AVUKATLARDIR”
Meslektaşlarımız maalesef her gün 
bir soruşturma tehdidi altında mes-
leğini yapmakta, müvekkilini savun-
dukları için çeşitli asılsız iddialarla 
tutuklanmaktadır. Hatta meslektaşla-
rımız, mahkemece serbest bırakılıp, 
gerekçesiz yeniden tutuklanmaktadır. 
Otoriter rejimin özgürlükler üzerinde 
baskısını her geçen gün artırarak his-
settirdiği ülkemizde, savunma hakkı-

nın sınırları her geçen gün 
daha da daraltılmaktadır. 
OHAL ile birlikte, avukatla-
rımızın maruz kaldığı hak 
ihlalleri her geçen gün daha 
da artmıştır. Savunmanın 
şeklen var olduğu yargı-
yı asla kabul etmeyeceğiz.  
Adaletsizliğin kol gezmesi ve 
yargının çöküşünü karşısında 
susmak yerine, biz avukatlar 
bozulan adalet mekanizma-
sının düzeltilmesi için, hukuksuzca tu-
tuklanan meslektaşlarımızın serbest 
bırakılması için nöbetteyiz. Bozuk 
adalet sisteminin tek sağlam çark-
ları biz avukatlardır. Avukatlar ola-
rak, durmuş bir sistemin çarkını ite-
rek çalıştırıyoruz” ifadesini kullandı.

“YOK SAYSANIZ DA BİZ VARIZ !”
Avukatların yasal haklarının ve iti-
barının korunamadığı ve yargının 
kurucu unsur olduğu kabullenile-
mediğini belirten Av. Kazım Yüksel, 
“Bizi yok saysanız da, biz varız! Avu-
katlara koridorlarda, mahkemelere 
gidişte, adliye içinde kimlik kontrolü 
yapılması ve başlatılan güvenli alan 
uygulaması, avukatı yargının dışında 
gören bir yaklaşımın göstergesidir. 
Savunma mesleğini sindirme, kor-
kutma, susturma çabaları, sözlü ve 
fiili saldırılar tahammül edilemez bo-

yuta gelmiştir. Avukatlar, işlerini ya-
pamayacak duruma getirilmektedir.
Avukatlar, Atatürk ilkelerine, demok-
ratik, laik ve sosyal hukuk devletine 
bağlıdır. Bunun için bizler bu ülkenin 
bağımsız avukatlarıyız. Biz Avukat-
lar, herkes için adalet diye haykırırız. 
Adalet nöbetimiz; insan haklarının, 
adaletin, yargı bağımsızlığının ve 
ifade özgürlüğünün tesisine, tüm 
insanların hak arayışına umut ışığı 
olmuştur. Adliye koridorlarında sa-
vunmanın sorunları bitene kadar 
susmayacağız. Adalet nöbetimiz; 
adaletsizlik, hukuksuzluk ve keyfilik 
sona erene kadar,  hukuksuzca yargı-
lanan meslektaşlarımızın tutukluluk 
hallerine son verileceği güne kadar,  
avukatlığın hak ettiği saygınlığa kavu-
şacağı, adil yargılanmanın, demokra-
sinin yeniden sağlanacağı güne kadar 
devam edecektir” şeklinde konuştu.

15.02.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, 17 Şubat 1926 tarihinde kabul 
edilen Medeni Kanun’un kabul edilişi-
nin 93. yıldönümü nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada, Medeni Kanun’un 
laik hukuk düzene geçişin belgesi oldu-
ğunu belirterek, “Türk Medeni Kanun, 
Türk devriminin ve hukuk reformunun 
can damarıdır. Çağdaş yaşamdan hiç-
bir zaman ödün vermeyeceğiz” dedi.

“ÇAĞDAŞ YAŞAMDAN ÖDÜN VERME-
YECEĞİZ”
Türkiye’de laik hukuk sistemine ge-
çişin en önemli belgesinin, Medeni 
Kanun’un kabul edilmesi olduğunu 
vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Medeni Kanun, Türkiye’de 
17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Ka-
nunu örnek alınarak TBMM’de kabul 
edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yü-
rürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. 

1 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girme-
siyle 743 sayılı yürürlükten kalkmıştır. 
Türk Medeni Kanun, Türk devriminin 
ve hukuk reformunun can damarıdır. 
Medeni hukuk, şahıslar arasındaki iliş-
kileri düzenleyen, şahısların doğumdan 
ölüme kadar ilişkilerini düzenleyen 
özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, aile 
hukuku, eşya hukuku, miras hukuku 
medeni hukuk kapsamında yer alır ve 
medeni kanunla düzenlenirler. 1926’da 
kabul edilen Medeni Kanun ile birlikte 
kadınlarımız, yurttaşlık haklarına ka-
vuşmuştur. Ailede kadın-erkek eşitliği 
sağlandı. Evlilikte resmi nikâh zorunlu-
luğu getirildi. Tek eşle evlilik esası ge-
tirildi. Kadınlara, istedikleri mesleğe gi-
rebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde 
tanıklık yapma, miras ve boşanma ko-
nularında kadın-erkek eşit hale getiril-
di. Patrikhanelerin, din işleri dışındaki 

yetkileri kaldırıldı. Günümüzde Medeni 
Kanun’la kadınlarımıza verilen hakların 
kısıtlanmasına yönelik atılan her adı-
mın, Mersin Barosu olarak her daim 
karşısında olacağız, çağdaş yaşam-
dan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. 
Kadınlarımızı ve ulusumuzu çağdaş 
hukuk seviyesine kavuşturan, laik Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah ar-
kadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve 
özlemle anıyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “MEDENİ KANUN, LAİK 
HUKUK DÜZENE GEÇİŞİN BELGESİDİR”
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yetkileri kaldırıldı. Günümüzde Medeni 
Kanun’la kadınlarımıza verilen hakların 
kısıtlanmasına yönelik atılan her adı-
mın, Mersin Barosu olarak her daim 
karşısında olacağız, çağdaş yaşam-
dan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. 
Kadınlarımızı ve ulusumuzu çağdaş 
hukuk seviyesine kavuşturan, laik Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah ar-
kadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve 
özlemle anıyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “MEDENİ KANUN, LAİK 
HUKUK DÜZENE GEÇİŞİN BELGESİDİR”

Mersin Barosu Kadın Hakları Mer-
kezimiz yaptığı basın açıklaması ile 
ülkemizde ve ilimizde her geçen 
gün artan kadın cinayetlerini kınadı.
Mersin Adliyesi önünde yapılan basın 
açıklamasına, Mersin Barosu Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yar-
dımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Kadın 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Şirin 
Güner, TBB Delegemiz Av. Mutlay Ha-
lide Başar, kadın hakları merkezi üyesi 
avukatlarımız ve Mersin Kadın Plat-
formu katıldı. Kadın Hakları Merkezi 
adına açıklama yapan Merkez Başkanı 
Av. Şirin Güner; Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’nı, emniyeti 
ve tüm adli birimleri kadınların gerçek 
anlamda korunmasının sağlanması hu-

susunda göreve davet ederek, “Kadın 
cinayetleri son bulana kadar, hukuksal 
mücadelemiz devam edecektir” dedi.

“İYİ HAL İNDİRİMLERİ ERKEK 
ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR”
Açıklamasında, kadın cinayetlerinin 
üçüncü sayfa haberi olarak yer al-
dığını, kadın cinayetleri konusunun 
gündemden hızla düştüğü Türkiye'de 
ve ilimizde, kadın cinayetlerinin va-

him sayılara ulaştığını belirten Av. Şirin 
Güner, “Her gün bir yenisi daha eklen-
mekte olan bu haberleri bu haberleri 
bizler artık duymak ve okumak istemi-
yoruz. Erkekler tarafından uygulanan 
şiddet piramidinin en tepesinde kadın 
cinayetleri, akabinde cinsel, fiziksel ve 
sözel şiddet, mağduru suçlama, ayrım-
cılık, nesneleştirme/ insanlıktan çıkar-
ma, katı geleneksel roller, tabanda ise 
ırkçı, cinsiyetçi, nefret dolu aşağılayıcı 

dil ve şakalar yer almaktadır. Toplum-
sal eşitsizliğin erkek ve kadına yüklemiş 
olduğu roller, kadın cinayetlerinin art-
masına neden olmakta, kadınları he-
def göstermekte ve erkeklerin nesnesi 
haline getirmektedir. İlimiz Mersin’de, 
2019 yılının henüz başında olmamıza 
rağmen erkek şiddetine maruz kal-
mış birçok kadın, cinayete kurban git-
miştir. Mersin Kadın Hakları Merkezi 
olarak, mağdur olan kadınlarımıza ve 
ailelerine, gerek emniyet aşamasında, 
gerekse soruşturma ve kovuşturma 
aşamasında, hukuki ve manevi destek 
sunmaya çalışmaktayız. Ancak yargıla-
ma sonucunda cinayetleri teşvik edi-
ci unsur haline gelen “haksız tahrik”, 
“iyi hal” gibi indirimlerin uygulanması, 
erkek şiddetinin gün geçtikçe artma-
sına neden olmaktadır. Kadınlar artık 
hiçbir yerde güvende değildir, evde, 
sokakta, işyerinde tüm alanlarda teh-
like altındadır ve bu tehlikenin gerekli 
önlemler alınmazsa artacağı gün gibi 

ortadadır. Bunu önlemek, sanıkların 
en ağır şekilde cezalandırılmaları, kas-
ten ve korkunç bir şekilde işlenen bu 
suçlar için hiçbir indirimin yapılmama-
sı ile mümkündür” şeklinde konuştu.

“ÖNLEMLER TEORİDE KALMAMALI, 
PRATİKTE UYGULANMALI”
Yakın tarihte eşi tarafından katledilen 
Cemile Ertürkoğlu' nun acısı hala ta-
zeyken, 14.02.2019 tarihinde Kübra 
Aşkın öğretmenin, eski eşi tarafından 
sokak ortasında vahşice öldürüldüğünü 
dile getiren Av. Şirin Güner, “Mağdur 
ailenin acısı acımızdır, bu acıyı hisse-
den herkese sabır diliyoruz. Kadın Ci-
nayetlerini nefretle kınıyoruz. Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 
yargılama süreci boyunca ailenin ya-
nında olacağız. Cemile, Kübra ve tüm 
kadınlarımız için adalet sağlanana dek, 
hukuksal mücadelemiz devam ede-
cektir. Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezi ve diğer kadın derneklerinin 
de yer aldığı kadın platformlarının bu 
mücadelesine, özellikle Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı; bu 
dosyaların takibini özenle yapmaya, ka-
dın cinayetlerine ilişkin resmi verilerin 
doğru aktarılmasını sağlamaya ve yine 
kadınların korunmasına ilişkin önlem-
ler alınırken, bunların yalnızca teoride 
kalmaması, pratikte uygulanması için, 
emniyeti ve tüm adli birimleri, kadın-
ların gerçek anlamda korunmasının 
sağlanması hususunda göreve davet 
ediyoruz. Kadınların yaşam hakkını 
ihlal eden bu suçlarda, sanıklara hak 
edilen cezaların verilmesi, mücade-
lemizin temelini oluşturmaktadır. Bu 
mücadelemiz, kadın cinayetleri ve ka-
dına yönelik şiddet son bulana kadar 
devam edecektir” ifadesini kullandı. 

AV. ŞİRİN GÜNER:“KADIN CİNAYETLERİ SON BULANA 
KADAR HUKUKSAL MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
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Van’da çocukların gözaltında bulunduk-
ları sırada işkence ve fena muameleye 
maruz kalmaları ile ilgili ifade tutanak-
ları ve doktor raporlarının Van Barosu 
tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının 
ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından, Van Barosu avukatları hak-
kında suç duyurusunda bulunulması-
nı, Mersin Barosu ile birlikte toplam 
67 baro ortak yazılı açıklama yaparak; 
mesleğe karşı yapılan saldırı ile çocuk-
lara yapılan işkence ve fena muameleyi 
kınayarak, insan haklarına sahip çıkan, 
Van Barosu’nun yanında olduklarını 
belirttiler. Açıklamada, “Sorumlu em-
niyet görevlileri hakkında soruşturma 
açılması yerine, Avukatlık Kanunu’nun 
kendilerine yüklediği görevi yerine 
getirerek gözaltında işkence ve fena 
muameleyi ortaya çıkaran Van Barosu 
hakkında suç duyurusunda bulunulma-
sının bir izahı bulunmamaktadır’ denildi.
Mersin Barosu ile birlikte 67 baronun 
imza atarak yapmış olduğu ortak yazılı 
açıklamada, “Gözaltında bulundukla-
rı sırada işkence ve fena muameleye 
uğradıkları ifade tutanakları ve doktor 
raporları ile ortaya konan çocuklar do-
layısıyla, Van Barosu tarafından ilgili-
ler hakkında 16.02.2019 tarihinde Van 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu 
öncesinde gözaltında bulunan çocuk-
ların işkence ve kötü muameleye uğra-
dıkları duyumu alınması üzerine, Van 
Baro Başkanı ve yönetimi, İnsan Hakları 
ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanları 
ve üyeleriyle birlikte Çocuk Şube Mü-
dürlüğü’ne gitmiştir. İşkence ve kötü 
muameleye tabi tutulduklarını söy-
leyen çocuklarla görüşülmüş, yapılan 
gözlemlerde çocukların vahim nitelikte 
yaralandıkları, işkence ve kötü muame-
leye tabi tutuldukları görülmüş, doktor 
raporlarına da yansıyan bu hususlar 
aynı zamanda tutanağa da bağlanmıştır.

“AVUKATLIK KANUNU BAROLARA, 
İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK VE 
KORUMAK GÖREVİNİ VERMİŞTİR”
İş bu gözaltında işkence ve fena muame-
le iddialarının kamuoyu ile paylaşılması 
sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından 19.02.2019 tarihinde konuy-
la ilgili basın açıklaması yapılmış ve Van 
Barosu ile ilgili avukatlar hakkında suç 
duyurusunda bulunulduğu belirtilmiş-
tir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. 
maddesi barolara “İnsan haklarını sa-
vunmak ve korumak” görevini vermiştir. 
Van Barosu tam olarak da Avukatlık Ka-
nunu’nun kendilerine görev olarak yük-
lediği insan haklarını savunmak ve koru-
mak adına hareket etmiştir. Gözaltındaki 
çocuklarla görüşülmüş, çocukların be-
yanları tutanağa bağlanmış, çocukların 
savcılık ifadelerinde de bu hususları 
belirtmeleri ve doktor raporlarının da 
bunu teyit etmesi üzerine sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuş-
tur. Dolayısıyla gözaltında işkence ve 
fena muamele nedeniyle sorumlu emni-
yet personelleri hakkında derhal soruş-
turma açılması ve bu konuda açıklama 
yapılması gerekirken, iş bu işkence ve 
fena muamelenin ortaya çıkarılmasında 
etkin rol oynayan Baro ve avukatlar hak-
kında suç duyurusunda bulunulmasının 
kabul edilir bir tarafı bulunmamaktadır.

“İŞKENCE VE FENA MUAMELE 
İNSANLIK ONURUNA AYKIRIDIR”
Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan 
Hakları sözleşmesinin işkence yasağı 
başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere 
‘Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı 
ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya 
tabi tutulamaz.’ Bunun yanı sıra, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. madde-
sinde belirtilen  ‘Hiç kimseye işkence ya-
pılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur 
kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza 
verilemez’  hükmü ve yine Anayasa’nın 
17. maddesinde belirtildiği üzere, ‘Kim-
seye işkence ve eziyet yapılamaz’ hük-
mü birlikte değerlendirildiğinde çok net 
bir ifadeyle belirtiriz ki, işkence ve fena 
muamele insanlık onuruna aykırıdır ve 
kabul edilemez. Haklarındaki suçlama 
ne olursa olsun hiç kimseye gözaltında 
iken işkence yapılamaz ve fena muame-
lede bulunulamaz. Bulunan görevliler 
hakkında derhal gereği yerine getiril-
melidir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
açıklamasındaki suç türüne ve suça sü-
rüklenen çocuklara yönelik toplanan 

delillere yapılan vurgu, gözaltında ya-
pılan işkence ve fena muameleyi meş-
ru kılmadığı gibi haklı da göstermez.

“VAN BAROSU’NUN YANINDAYIZ”
5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu’nun, 
Çocuğun gözaltında tutulması başlıklı 
16. Maddesinde belirtildiği üzere, ‘Gö-
zaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk 
biriminde tutulur. Kolluğun çocuk biri-
minin bulunmadığı yerlerde çocuklar, 
gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir 
yerde tutulur’ hükmü gereği gözaltı 
sonrası, çocuk karakoluna götürülmesi 
gereken çocukların, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürüldüğü, kamuoyuna 
yansıyan fotoğraflar, ifade tutanakla-
rı ve doktor raporları ile ortaya çıktığı 
üzere, darp ve cebire maruz kaldıkları 
bir vakıa iken, sorumlu emniyet gö-
revlileri hakkında soruşturma açılması 
yerine Avukatlık Kanunu’nun kendile-
rine yüklediği görevi yerine getirerek 
gözaltında işkence ve fena muameleyi 
ortaya çıkaran Van Barosu hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasının bir izahı 
bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak 
sürecin takipçisi olacağımızı ve bu sü-
reçte Van Barosunun yanında olduğu-
muzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon-
karahisar Barosu, Ağrı Barosu, Amasya 
Barosu , Ankara Barosu, Antalya Barosu, 
Artvin Barosu,Aydın Barosu, Balıkesir 
Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu,-
Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Ba-
rosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa 
Barosu,Çanakkale Barosu, Çorum Baro-
su, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, 
Düzce Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan 
Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Baro-
su, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, 
Gümüşhane-Bayburt Barosu, Hakkâri 
Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Is-
parta Barosu,İstanbul Barosu, İzmir Ba-
rosu, Kahramanmaraş Barosu, Kastamo-
nu Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kayseri 
Barosu, Kırklareli Barosu, Kırıkkale Baro-
su, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kü-
tahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa 
Barosu,Mardin Barosu, Mersin Barosu , 
Muğla Barosu, Muş Barosu, Ordu Baro-
su, Rize Barosu Sakarya Barosu, Samsun 
Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Şan-
lıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ 
Barosu, Tokat Barosu,Trabzon Barosu, 
Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Ba-
rosu, Yalova Barosu,Zonguldak Barosu.

MERSİN BAROSU, GÖZALTINDAKİ ÇOCUKLARIN 
İŞKENCE VE FENA MUAMELEYE KALMASINI KINADI

“VAN BAROSU’NUN YANINDAYIZ”
21.02.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
31 Mart 2019 tarihinde ülkemizde yapı-
lan yerel seçimlerin sonucunu değerlen-
direrek, “Bize göre seçimin kaybedeni 
nefret dili, ötekileştirici eylemler, söy-
lemler oldu. Siyasilerin bundan net bir 
şekilde ders çıkarması gerekiyor” dedi.
Yerel seçimlerde Mersin genelinde 
siyasi kutuplaşmanın aksine, yıllar 
sonra ilk defa normal bir seçim süreci 
yaşandığını belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Seçime katılım 
oranının da yüksek olması bizleri mut-
lu etti. İnsanların demokrasiye, gele-
ceğine, kentine sahip çıkarak sandığa 
koşmaları ve iradelerini sandığa yan-
sıtmaları, gerçekten çok önemliydi. 
Seçim sürecinde Mersin Barosu ve 
avukatlar olarak tek yapmamız gere-
ken şey, insanların özgürce, kimsenin 
baskısı altında kalmadan oylarını kul-

lanabilmeleri ve bu oyların gerçek ira-
deyi temsil etmesini sağlamaktı. 100’e 
yakın meslektaşımızla bu süreçte etkin 
bir şekilde görev aldık. Sevindirici olan 
husus, bize çok fazla iş düşmedi. Çıkan 
ufak tefek sorunlara da, sahadaki avu-
katlarımız anında müdahale ettiler. So-
run büyümeden çözüldü” diye konuştu.

“SİYASİLER DERS ÇIKARMALI”
Seçim sonucunun, artık bu ülkedeki va-
tandaşların, öfke, şiddet, nefret ve ay-
rıştırıcı dili kabul etmediğinin bir göster-
gesi olduğunun altını çizen Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Gördük ki, daha 
birleştirici, daha sakin, daha hoşgörü-
lü bir dil kullanan,  herkese gönlünü 
açabiliyor, insanlara kucak açabiliyor. 
Bize göre seçimin kaybedeni nefret dili 
oldu, ötekileştirici eylemler, söylemler 
oldu. Siyasilerin bundan net bir şekilde 

ders çıkarması gerekiyor. Siyasilerin bir 
sonraki seçimde artık bu argümanla-
rı bırakmaları ve insanları kucaklaya-
cak, ötekileştirmeyecek bir dil kullan-
maları gerekiyor” şeklinde konuştu. 

devamı arka sayfada

delillere yapılan vurgu, gözaltında ya-
pılan işkence ve fena muameleyi meş-
ru kılmadığı gibi haklı da göstermez.

“VAN BAROSU’NUN YANINDAYIZ”
5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu’nun, 
Çocuğun gözaltında tutulması başlıklı 
16. Maddesinde belirtildiği üzere, ‘Gö-
zaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk 
biriminde tutulur. Kolluğun çocuk biri-
minin bulunmadığı yerlerde çocuklar, 
gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir 
yerde tutulur’ hükmü gereği gözaltı 
sonrası, çocuk karakoluna götürülmesi 
gereken çocukların, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürüldüğü, kamuoyuna 
yansıyan fotoğraflar, ifade tutanakla-
rı ve doktor raporları ile ortaya çıktığı 
üzere, darp ve cebire maruz kaldıkları 
bir vakıa iken, sorumlu emniyet gö-
revlileri hakkında soruşturma açılması 
yerine Avukatlık Kanunu’nun kendile-
rine yüklediği görevi yerine getirerek 
gözaltında işkence ve fena muameleyi 
ortaya çıkaran Van Barosu hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasının bir izahı 
bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak 
sürecin takipçisi olacağımızı ve bu sü-
reçte Van Barosunun yanında olduğu-
muzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon-
karahisar Barosu, Ağrı Barosu, Amasya 
Barosu , Ankara Barosu, Antalya Barosu, 
Artvin Barosu,Aydın Barosu, Balıkesir 
Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu,-
Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Ba-
rosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa 
Barosu,Çanakkale Barosu, Çorum Baro-
su, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, 
Düzce Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan 
Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Baro-
su, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, 
Gümüşhane-Bayburt Barosu, Hakkâri 
Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Is-
parta Barosu,İstanbul Barosu, İzmir Ba-
rosu, Kahramanmaraş Barosu, Kastamo-
nu Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kayseri 
Barosu, Kırklareli Barosu, Kırıkkale Baro-
su, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kü-
tahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa 
Barosu,Mardin Barosu, Mersin Barosu , 
Muğla Barosu, Muş Barosu, Ordu Baro-
su, Rize Barosu Sakarya Barosu, Samsun 
Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Şan-
lıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ 
Barosu, Tokat Barosu,Trabzon Barosu, 
Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Ba-
rosu, Yalova Barosu,Zonguldak Barosu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı Sn.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Ada-
let Bakanı Sn. Abdulhamit Gül’den, 
arabulucuların hukukçu olma zorun-
luluğunun kaldırılması yönündeki ta-
lebini yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“7/02/2019 tarihinde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nde düzen-
lenen ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Ara-
buluculuk Sempozyumu’nda TOBB 
Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu tara-
fından, arabuluculuğun hukukçular 
dışındaki meslek gruplarına açılması, 
özellikle ticari uyuşmazlıklar için ikti-
sat ve finans alanlarında uzmanlaşmış 
kimselerin de arabulucu olması gerek-
tiği yönünde görüş bildirilmiş ve Ada-

let Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül’den, 
arabulucuların hukukçu olma zorun-
luluğunun kaldırılması talep edilmiştir.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN OLUMSUZ 
SONUÇLAR YARATACAKTIR”
Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit 
Gül’ün, arabuluculuğun hukukçular 
tarafından yapılmasının kırmızı çiz-
gileri olduğu hususunda beyanları 
bulunmaktadır. Biz de arabuluculuk 
mesleğinin hukukçu olmayan kimseler 
tarafından yapılmasının, geri dönüşü 
olmayan olumsuz sonuçlar yarata-
cağı kanaatindeyiz. Menfaat temelli 
alternatif bir çözüm yolu olan arabu-
luculukta, eşitlik temel bir prensiptir. 
Arabuluculuğun ancak bir hukukçu 
arabulucu tarafından yürütülmesi 
halinde bu eşitlik sağlanabilecektir.
Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018 yılında ara-
buluculuk konusunda yapmış olduğu bir 
konuşmasında, “Özellikle iş mahkemele-
rindeki davalarda, işveren yüzde 99 hak-
sız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, 
zorunlu arabuluculuk sisteminin uygula-
maya alınmasını sağladık” beyanıyla, ara-
buluculuğun evrensel ve hukuksal ilke-
lerini özümseyemediği anlaşılmaktadır.

“ORTAYA ÇIKAN SONUÇ HAK, HUKUK 
VE HAKKANİYET KURALLARINA 
UYGUN OLMAYACAKTIR”

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu-
culuk Kanunu, hiç bir kesim ya da 
grubun menfaatine fayda sağlamak 
adına yapılmış bir düzenleme de-
ğildir. Bu mantıkla yapılacak arabu-
luculuklar neticesinde ortaya çıkan 
sonuçların hak, hukuk ve hakkaniyet 
kurallarına uygun olmayacağı açıktır.
Hukukçuların, düzenlenen belgelerdeki 
ve tutanaklardaki imzası, işleme resmi-
yet ve hukukilik kazandırmakta ve ilam 
niteliğinde belgeye dönüştürmektedir. 
Hukukçular dışındaki kişilerin, usule ve 
esasa ilişkin yasal düzenlemeleri yap-
maları hukuken ve fiilen imkansızdır.
Hali hazırda 9.000 civarında arabulucu, 
işlerini layığıyla yapmaktadır. Meslek-
lerinde en az beş yıl tecrübeye sahip 
30.000’den fazla hukukçu ise, bu işi yap-
mak için beklemektedir. Arabuluculuk 
için emek ve zaman harcamayı göze al-
mış bu denli eğitimli bir hukukçu grubu 
varken, arabuluculuk mesleğini birile-
rinin menfaatine devşirmeye çalışacak 
hukuk eğitimi almayan kimselerin bu 
işe talip olması dahi kabul edilemez.”
Biz Sn. Adalet Bakanımız Abdul-
hamit Gül’ün, arabulucunun hu-
kukçu olması yönündeki görüşle-
rine katılıyor, hukukçu olmayan 
kimselerin arabuluculuk işine talip 
olmalarının dahi kabul edilemez bulu-
yoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKÇU OLMAYAN KİMSELERİN 
ARABULUCULUK İŞİNE TALİP OLMALARI KABUL EDİLEMEZ”
01.03.2019

YEŞİLBOĞAZ: “SEÇİMİN KAYBEDENİ 
NEFRET DİLİ OLMUŞTUR”

01.03.2019



“ÜLKE SEÇİMLERLE 
KUTUPLAŞTIRILMASIN, 
AYRIŞTIRILMASIN” 
Ülkemizin seçimlerle kutuplaştırılma-
ması ve ayrıştırılmaması gerektiğine 
vurgu yapan Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Bize göre seçim sonucu, ül-
kenin ekonomik olarak içinde olduğu 
durumun bir göstergesiydi. İktidarın, 
elindeki en önemli şehir olan İstanbul 
ve Ankara’yı kaybetmiş olması, bize 
göre ekonomik politikalarının yetersiz 
olması ve halka güven vermemesinden 
kaynaklanıyor. Hükümet, ülkemizde 
bir tek ekonomik göstergeleri değiş-
tiremiyor. Bir an önce hükümetin acil 
ekonomik reform yapması, ekonomiye 
istikrar kazandırması ama en önemli-
si güven kazandırması gerekiyor. Dış 
yatırımcının mutlaka ülkemize gelme-
si gerekiyor. Bunun için de insanların 
öncelikle ülkedeki adalet sistemine 
güvenmesi gerekiyor. Adalet sistemi-
ne güven olmadığı zaman, hukuk öncü 
rol, öncü güç kabul edilmediği sürece, 
ne iç yatırımcı, ne de dış yatırımcılar 
bu ülkeye ekonomik anlamda yatırım 
yapmazlar. Ülkede yatırımın yolunu 
açmanın tek yolu; hukukun istikrarını 
sağlamak, hukuku öncü kabul etmek ve 
herkesin hukuk kurallarına uymasını, 
adalete inanmasını sağlamak gerekiyor. 

“YSK ŞAİBELERİN ALTINDA 
KALMAMALI”
Her seçim sürecinin sonunda Yüksek 
Seçim Kurulu’nun tartışılan bir kurum 

haline geldiğini söyleyen Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Biz YSK’yı ba-
ğımsız ve tarafsız olarak görüyoruz. 
Onların da öyle gördüğüne inanıyo-
ruz. Ama her seçimin sonunda son 
anda bazı verilerin açıklanmaması, 
veri girişlerinin yapılmaması, YSK’nın 
güvenilirliğini maalesef tartışmalı hale 
getiriliyor, güvenilirlikleri sorgulanır 
hale geliyor. Vatandaşa güven vermesi 
gereken bir kurumun, bu tür şaibelerin 
altında kalması bizleri üzüyor. Demok-
rasi sandıkta diyoruz. YSK’nın da bunu 
bilmesi gerekiyor. YSK’nın seçimi kimin 
kazandığını bir an önce açıklaması ge-
rekiyordu. YSK’nın artık bu tartışma-
lardan sıyrılıp, kendi bağımsızlığına 
inanması gerekiyor. YSK, bu tür pole-
miklerin yaşanacağı duruma düşecek 
davranışlardan uzak kalmalı” dedi.

“FARKLI PARTİDEN OLMANIZ, 
BİREYSEL DAVRANMANIZ ANLAMINA 
GELMEZ”
Hem ülkemizde, hem de Mersin’de se-
çilen bütün belediye başkanlarının ön-
celikle kent için birleşmeleri, projeleri-
ni ortaklaştırmaları gerektiğinin altını 
çizen Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Belediye başkanları farklı partilerden 
kazanmış olabilir. Bu durum farklı ve 
bireysel davranmanız, bağımsız dav-
ranmanız anlamına gelmez. Bütün ilçe 
belediyesinin il belediyeleri ile bir ara-
ya gelip, kent için ortak projeler üre-
tip, bu kentin artık önünü açması ge-
rekiyor. Belediye başkanları Mersin’in 

makûs talihini yenmek için hep birlikte 
ne yapabilirler? Bu siyasi arenada nasıl 
hareket edebilirler? Bunun formülünün 
aranması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“KENTLİLİK BİLİNCİ KAZANDIRILMALI”
Mersin Barosu’na, sivil toplum örgütle-
rine ve odalara çok iş düştüğüne vurgu 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hep birlikte, kazanan belediye başkan-
larımızın yanında olmalıyız. Mersin’e 
kazandıracakları önemli projelerde 
onlara destek olalım ve güven verelim. 
Belediyelerin de baro, odalar ve sivil 
toplum örgütleriyle birlikte ortak ha-
reket etmesi, ortak akılda birleşmesi, 
onların fikirlerini alması, projeyi kentle 
birlikte ortak süreçte çözmeye çalışma-
sı çok önemli. Eğer bunu gerçekleşti-
rebilirse, Mersin’de yaşayan herkese 
kentlilik bilinci kazandırıp, hep birlikte 
kentli kimliğiyle bir arada yaşamanın 
formüllerini ortaya koyabilirlerse, Mer-
sin örnek bir kent haline gelebilir. Bunu 
hoşgörü kenti Mersin’de sağlamaları 
çok basit. Sadece bunlara ön ayak ol-
maları ve bir an önce harekete geç-
meleri gerekiyor. Biz hangi parti olur-
sa olsun, seçimi kazanan her belediye 
başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyoruz. 
Bizimle işbirliği yapmak istediklerinde, 
yanlarında olacağımızı garanti ediyo-
ruz. Yerelde ve genelde, Mersin’de-
ki ve ülkemizdeki seçim sonuçlarının 
vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı ol-
masını diliyoruz” ifadesini kullandı.

“3 Mart 1924’de TBMM’de kabul edilen 
3 Devrim Yasası ile birlikte laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. 95 
yıl önce bugün; halifelik, şeriye ve ev-
kaf vekaleti kaldırıldı ve Tevhidi Tedri-
sat Yasası(Eğitimde Birlik) kabul edildi. 
Ulusal egemenliğe dayalı bir rejim-
de, çağdaş ve lâik devlet kavramında 
‘halifeli cumhuriyet’ söz konusu ola-
mazdı. Halifeliğin kaldırılışıyla Türkiye 
Cumhuriyeti, lâiklik yolunda bir büyük 
adım daha attı. Şeriye ve Evkaf Vekâ-
leti, alınan kararların şeriat kurallarına 
uygun olup olmadığını denetliyordu. 
Tevhidi Tedrisat Yasası (Eğitimde Birlik) 
ile eğitim din kurallarından ayrılmış; 
eleştirel, bilimi temel alan çağdaş bir 
eğitim modeline geçilmiştir. İşte bu üç 
devrim yasası ile Türkiye Cumhuriye-
ti’nin temel felsefesi kurulmuş oldu.
Günümüzde Atatürk devrimleri ile 

Cumhuriyetimizin kazanımlarının yok 
edilmeye çalışılmasına, geriye dönüş 
çabalarının hız kazanmasına karşı hal-
kımız; Atatürk devrimlerine, Cumhuri-
yetin temel değerlerine, demokrasiye, 
laikliğe, ulu-
sal bağım-
sızlığa sahip 
ç ıkmal ıd ı r. 
Ha l i fe l iğ in 
kaldırılması 
ve Eğitimde 
Birlik Yasa-
sı’nın kabu-
lünün 95. 
yılını kutlu-
yor, başta 
Gazi Mus-
tafa Kemal 
Atatürk ve 
silah arka-

daşları olmak üzere, tüm şehit ve gazi-
lerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
MERSİN BAROSU BAŞKANI

“HALİFELİĞİN KALDIRILMASIYLA, LAİKLİK 
YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM ATILDI”

01.03.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
‘5 Mart Hukuk Devleti Günü’ nede-
niyle yaptığı yazılı açıklamada; huku-
kun üstünlüğü sağlanmadan, hukuk 
devletinin varlığından söz etmenin 
mümkün olmayacağına vurgu yaptı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıkla-
masında, “Hukukun üstünlüğü ilkesine 

YEŞİLBOĞAZ: “CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
İÇİN TOPLUMSAL VE HUKUKSAL 
DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz ve Kadın Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle basın açıklaması yaptı. 
Mersin Barosu yönetim kurulu, kadın 
hakları merkezi üyeleri ve avukatların 
katılımıyla Mersin Baro Odası’nda yapı-
lan basın açıklamasında, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nün, kutlama-
dan ziyade hak arayışı ve mücadele 
gününe döndüğünü belirten Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü 
kadınlarımız başta yaşam hakları olmak 
üzere, Atatürk tarafından birçok dünya 
kadınından çok daha önce tanınan, si-
yasal ve sosyal haklarını özgürce kulla-
nabilmek için mücadele etmek zorunda 
bırakılmaktadır. Kadınlarımıza yönelik 
her türlü şiddet, istismar ve cinayetler 
artmakta, sıradanlaşmakta, kadınlar 
toplumsal yaşamdan soyutlanmaya 
çalışılmakta, çocuk anne sayısı ise her 
geçen gün artmaktadır.  Kadına yöne-
lik bakış açısında, öncelikle toplumsal 



makûs talihini yenmek için hep birlikte 
ne yapabilirler? Bu siyasi arenada nasıl 
hareket edebilirler? Bunun formülünün 
aranması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“KENTLİLİK BİLİNCİ KAZANDIRILMALI”
Mersin Barosu’na, sivil toplum örgütle-
rine ve odalara çok iş düştüğüne vurgu 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hep birlikte, kazanan belediye başkan-
larımızın yanında olmalıyız. Mersin’e 
kazandıracakları önemli projelerde 
onlara destek olalım ve güven verelim. 
Belediyelerin de baro, odalar ve sivil 
toplum örgütleriyle birlikte ortak ha-
reket etmesi, ortak akılda birleşmesi, 
onların fikirlerini alması, projeyi kentle 
birlikte ortak süreçte çözmeye çalışma-
sı çok önemli. Eğer bunu gerçekleşti-
rebilirse, Mersin’de yaşayan herkese 
kentlilik bilinci kazandırıp, hep birlikte 
kentli kimliğiyle bir arada yaşamanın 
formüllerini ortaya koyabilirlerse, Mer-
sin örnek bir kent haline gelebilir. Bunu 
hoşgörü kenti Mersin’de sağlamaları 
çok basit. Sadece bunlara ön ayak ol-
maları ve bir an önce harekete geç-
meleri gerekiyor. Biz hangi parti olur-
sa olsun, seçimi kazanan her belediye 
başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyoruz. 
Bizimle işbirliği yapmak istediklerinde, 
yanlarında olacağımızı garanti ediyo-
ruz. Yerelde ve genelde, Mersin’de-
ki ve ülkemizdeki seçim sonuçlarının 
vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı ol-
masını diliyoruz” ifadesini kullandı.

daşları olmak üzere, tüm şehit ve gazi-
lerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
MERSİN BAROSU BAŞKANI

“HALİFELİĞİN KALDIRILMASIYLA, LAİKLİK 
YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM ATILDI”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
‘5 Mart Hukuk Devleti Günü’ nede-
niyle yaptığı yazılı açıklamada; huku-
kun üstünlüğü sağlanmadan, hukuk 
devletinin varlığından söz etmenin 
mümkün olmayacağına vurgu yaptı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıkla-
masında, “Hukukun üstünlüğü ilkesine 

ve yargı denetimine bağlı olan devlet, 
hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü 
ve hukuk devleti; demokrasinin, insan 
hak ve özgürlüklerinin olmazsa olma-
zıdır. Hukuk devletinde hukuk kuralla-
rı, mevki ve güç ayrımı yapılmaksızın 
herkese eşit şekilde uygulanır.  Ülke-
mizde hukuk devleti kavramı güvence 

altına alınmalı, uygulamada değer ka-
zandırılmalıdır. Hukuk devletinde ya-
sama, yürütme ve yargılama tarafsız 
ve bağımsız olmak zorundadır.  Huku-
kun üstünlüğü sağlanmadan hukuk 
devletinin varlığından söz edilemez. 

“POLİS DEVLETİ DEĞİL, HUKUK 
DEVLETİNDEN YANAYIZ”
Mersin Barosu olarak, polis devleti 
değil, insan haklarına ve hukukun üs-
tünlüğüne dayalı demokratik hukuk 
devletinden yanayız. Dil, din, cinsiyet, 
etnik köken, mezhep, siyasi görüş ayı-
rımı yapılmadan bu ülkenin her bir fer-
dinin güvenlik içinde ve insan onuruna 
yakışır bir biçimde yaşatılmasından 
yanayız. Bağımsızlığın sembolü olan 
avukatlar olarak, bu yolda yılmadan 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Bu vesileyle, muasır medeniyetle-
re uluşmak isteyen ülkemizde, bir 
an önce insan hak ve özgürlüklerine 
dayanan laik, demokratik hukuk dev-
letinin yeniden inşa edilmesini te-
menni ediyorum” ifadesini kullandı.

 “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLANMADAN, HUKUK 
DEVLETİNİN VARLIĞINDAN SÖZ EDEMEYİZ”

05.03.2019

YEŞİLBOĞAZ: “CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
İÇİN TOPLUMSAL VE HUKUKSAL 
DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz ve Kadın Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle basın açıklaması yaptı. 
Mersin Barosu yönetim kurulu, kadın 
hakları merkezi üyeleri ve avukatların 
katılımıyla Mersin Baro Odası’nda yapı-
lan basın açıklamasında, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nün, kutlama-
dan ziyade hak arayışı ve mücadele 
gününe döndüğünü belirten Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü 
kadınlarımız başta yaşam hakları olmak 
üzere, Atatürk tarafından birçok dünya 
kadınından çok daha önce tanınan, si-
yasal ve sosyal haklarını özgürce kulla-
nabilmek için mücadele etmek zorunda 
bırakılmaktadır. Kadınlarımıza yönelik 
her türlü şiddet, istismar ve cinayetler 
artmakta, sıradanlaşmakta, kadınlar 
toplumsal yaşamdan soyutlanmaya 
çalışılmakta, çocuk anne sayısı ise her 
geçen gün artmaktadır.  Kadına yöne-
lik bakış açısında, öncelikle toplumsal 

zihniyet değişimine ih-
tiyaç vardır. Toplumda, 
kadın ve erkek eşitliği 
temelinde eğitim se-
ferberliği başlatılmalı-
dır” ifadesini kullandı. 

“KADINLARIN EN 
BÜYÜK SORUNU 
ŞİDDET”
    Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz açık-
lamasında, “Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalış-
maları Merkezi tarafın-
dan her yıl gerçekleşti-
rilen ‘Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2018 
sonuçlarına göre; 2018 yılında kadının 
en büyük sorunu ‘şiddet. İkinci sırada 
‘işsizlik’, üçüncü sırada ise ‘eğitimsiz-
lik’ geliyor. Kadının toplumda yaşadığı 
en büyük dördüncü sorun ise ‘sokakta 
baskı ve taciz’. Kadına yönelik her türlü 
ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için 
en kısa sürede radikal önlemler alınma-
lıdır. Kadın hakları, insan haklarıdır! Şid-
dete seyirci kalan da, şiddeti uygulayan 

kadar suçludur, sorumludur. Toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği; yazılı ve görsel 
basından siyasilere, atasözlerimizden 
eğitim sistemimize kadar, toplumsal 
yaşamımızın her evresinde var olduğu 
sürece, kadınlar günü buruk kutlana-
caktır. İçinde bulunduğumuz toplumun 
değer yargıları kadından yana olmalı-
dır. Çünkü güçlü kadın, güçlü toplum 
ve gelecek demektir.  Özgür kadın, 
özgür toplumdur” şeklinde konuştu.

devamı arka sayfada

BAROMUZDA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE 
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

08.03.2019



“KADINLAR TOPLUMSAL KALIPLARI 
YIKMALI”
    Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Dünya 
yüzünde gördüğümüz her şey kadının 
eseridir’ sözüyle, kadının toplum ve 
medeniyet içindeki yerini takdir ettiğini 
ve kadınlarımızın toplumda hak ettiği 
yere gelebilmesi için öncü reformlara 
imza attığının altını çizen Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Günümüzde 
de, kadınlarımıza yönelik pozitif ayrım-
cılık, gerçek anlamda uygulanabilme-
lidir. Ancak kadınlara tanınan pozitif 
ayrımcılığın temelinde, cinsiyet ayrım-
cılığı yatmamalıdır. Pozitif ayrımcılıkla 
ilgili hukuki düzenlemelerde, cinsiyet 
eşitliği esas alınmalıdır. Cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması için toplumsal ve 
hukuki dönüşümlere ihtiyaç vardır. 
Cumhuriyetin kadınlarımıza tanımış 
olduğu insanca ve eşitçe yaşama hak-
kını, kadınlarımızın  gerçek anlamda 
kullanacağı güne kadar, Mersin Barosu 
olarak mücadelemiz sürecektir. Dünya-
nın yarısı kadınlardan oluşuyorsa, bu 
mücadelenin yarısını da kadınlarımız 
oluşturmalıdır. Kadınlarımız biat kültü-
ründen sıyrılıp; özgür, güçlü ve bağım-
sız birey olduklarının bilincine varmalı, 
toplumsal kalıpları yıkmalıdır. Ataerkil 
yapıyı kabullenen hiçbir kadın, onun 
gölgesi altında özgürlüğüne kavuşa-
maz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm 
kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadın-
larımızın Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

AV. ŞİRİN GÜNER: “KADININ EŞİT 
TEMSİLİNİ ENGELLEYEN HER TÜRLÜ 
GİRİŞİME KARŞIYIZ”
Daha sonra Mersin Barosu Kadın Hak-
ları Merkezi adına açıklama yapan Mer-
kez Başkanımız  Av. Şirin Güner, 8 Mart 
eşit işe eşit ücret talep eden, insan-
ca koşullarda yaşamak için mücadele 
eden, grev örgütleyen kadınların yazdı-
ğı bir tarih olduğunu söyleyerek, “Uzun 
mücadeleler sonucunda edinilen kadın 
kazanımlarının ve kadın haklarının geri-
ye götürüldüğü bugünlerde, kadınların 
sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Kadının insan haklarını ihlal eden, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yol 
açan, kadının her alanda eşit temsilini 
engelleyen, kadına fırsat eşitliği sağla-
mayan her türlü girişime, zihniyete kar-

şı çıktığımızı, Cumhuriyet devrimlerinin 
kazanımlarından ödün vermeyeceği-
mizi belirterek; kadına karşı her türlü 
ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının 
eşit ve özgür bir birey olarak var oldu-
ğu bir Türkiye ve Dünya için mücade-
lemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz.
Ülkemizde; toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği her alanda var olmaya devam 
ederken; kadına ve çocuklara yöne-
lik şiddet ve cinsel istismar sistematik 
olarak artarken; kadına  - çocuğa karşı 
şiddetin önlenmesindeki etkisini çok 
önemli bulduğumuz 6284 Sayılı Ya-
sanın, İstanbul Sözleşmesi’nin ve na-
fakanın kaldırılmasına yönelik yasal 
değişikliklere gidilme taleplerinin yo-
ğunlaşmasını endişeyle izlemekteyiz. 
Bu nedenle son aylarda tartışmaya açı-
lan nafaka, 6284 sayılı yasa ve İstanbul 
Sözleşmesi konularında geri adıma yol 
açacak yasal düzenlemeler yapılma-
malıdır. Kadına yönelik şiddete ve aile 
mahkemelerinin görevli olduğu alan-
larda ve davalarda, arabuluculuk ve 
uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntem-
leri kabul edilmemelidir” diye konuştu.

“YASALARIN UYGULANMASINDAKİ 
EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ”
Hak savunucusu olarak, yasalarımızın 
uygulanması noktasındaki eksikliklerin 
giderilmesini talep eden Av. Şirin Güner, 
“Kadına yönelik şiddet ve istismarın art-
masında var olan yasal düzenlemelerin 
hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tam tersi 
yasal düzenlemelere rağmen, uygula-
maya geçirilmeyen toplumsal değişim 
politikalar; eğitim müfredatındaki top-
lumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizlikler, 
dini referanslarla yasal düzenlemeler 
yapılmaya çalışılması, 12 yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitimden vazgeçilmesi, kadına 
yönelik haberlerde medyanın kullandı-
ğı eril dil, kadının asıl görevinin annelik 

olduğu, yerinin ev olduğu ve sadece 
aile içinde yer alması gerektiği yönün-
deki dil ve baskının, kadına karşı şiddeti 
ve kadın sorunlarını arttırdığı ortadadır.

“KADINI İSTİHDAM DIŞINDA 
TUTMAYA YÖNELİK YASAL 
DÜZENLEMELERDEN VAZGEÇİLMELİ”
Kadınların çalışma yaşamında var ol-
masını, esnek ve güvencesiz çalışma 
koşuluna bağlayan, asıl olarak kadını is-
tihdam dışında tutmaya yönelik olarak 
çıkarılan yasal düzenlemelerden vazge-
çilerek, her krizde önce kadınları işten 
atmayı, güvencesizliği, düşük ücreti 
dayatan, işyerinde kadınlara özel çalış-
ma koşullarını ısrarla sağlamayan erkek 
egemen yapıya karşı yasal düzenleme-
lerin bir an önce hayata geçirilmesini 
istiyoruz. Bu anlamda, akademide ve 
yaşamın her alanında kadını, bilimi, iş 
güvencesini yok sayan karanlığın katlet-
tiği Ceren Damar'ı ve iş cinayetlerinde 
kaybettiğimiz tüm emekçi kadınları-
mızı saygı ile anıyoruz. Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi,  fabrikada, okul 
yolunda, evde, işte, sokakta kısacası 
yaşamın her alanında tacize, tecavü-
ze, sömürüye uğrayan tüm kadınların 
yanında olmaya devam edecektir. Eşit, 
özgür, laik, demokratik bir ülkede  barış 
içinde birlikte yaşamak için kadına karşı 
şiddete, ve kadın emeğine karşı yapı-
lan her türlü ayrımcılığa DUR diyoruz. 
Kadın avukatlarımızın, Baromuz perso-
neli ve Mersin Adliyesinin emekçi kadın 
çalışanlarının ve tüm kadınların emek-
çi kadınlar gününü kutluyor, dünya-
nın güzelleşmesi için attıkları her atım 
için yüreklerine sağlık diyoruz” dedi.
Daha sonra Mersin Cumhuriyet Baş-
savcısı Mustafa Ercan, Mersin Adalet 
Komisyonu Başkanı Mustafa Kahve-
ci, Mersin Barosu’nu ziyaret ederek, 
tüm kadın avukatların gününü kutladı.

08.03.2019

Erdemli İlçe Temsilcimiz ve yönetim ku-
rulu üyemiz Av. Fahrettin Gürsoy ile avu-
katlarımızın katılımıyla Erdemli Baro Oda-
sında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 
Kadın Hakları Merkezi ilçe Temsilcisi Av. Emi-
ne Tay yaptığı basın açıklamasında, “Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi,  fabrikada, okul 
yolunda, evde, işte, sokakta kısacası yaşamın 
her alanında tacize, tecavüze, sömürüye uğ-
rayan tüm kadınların yanında olmaya devam 
edecektir. Eşit, özgür, laik, demokratik bir ül-
kede barış içinde birlikte yaşamak için kadına 
karşı şiddete, ve kadın emeğine karşı yapı-
lan her türlü ayrımcılığa DUR diyoruz.” dedi.
Daha sonra Erdemli ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin 
Gürsoy ve Av. Emine Tay, tüm meslektaşlarının 
tek tek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

ERDEMLİ BARO ODASINDA 
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ NEDENİYLE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPILDI



Tarsus ilçe temsilcimiz ve yöne-
tim kurulu üyemiz Av. Cihan Öktem 
ile avukatlarımızın katılımıyla Tar-
sus Baro Odasında, 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nü ne-
deniyle basın açıklaması yapıldı. 
Kadın Hakları Merkezi ilçe Temsilci-
si Av. Türkan Özüm Öz yaptığı basın 
açıklamasında, “Kadınların çalışma 
yaşamında var olmasını, esnek ve 
güvencesiz çalışma koşuluna bağ-
layan, asıl olarak kadını istihdam 
dışında tutmaya yönelik olarak çı-
karılan yasal düzenlemelerden vaz-
geçilerek, her krizde önce kadınları 
işten atmayı, güvencesizliği, düşük 
ücreti dayatan, işyerinde kadınlara 
özel çalışma koşullarını ısrarla sağ-
lamayan erkek egemen yapıya kar-
şı yasal düzenlemelerin bir an önce 
hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.
Daha sonra Tarsus ilçe temsilcimiz 
Av. Cihan Öktem ve Av. Türkan Özüm 
Öz, tüm meslektaşlarının tek tek Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

TARSUS BARO ODASINDA DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Erdemli İlçe Temsilcimiz ve yönetim ku-
rulu üyemiz Av. Fahrettin Gürsoy ile avu-
katlarımızın katılımıyla Erdemli Baro Oda-
sında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 
Kadın Hakları Merkezi ilçe Temsilcisi Av. Emi-
ne Tay yaptığı basın açıklamasında, “Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi,  fabrikada, okul 
yolunda, evde, işte, sokakta kısacası yaşamın 
her alanında tacize, tecavüze, sömürüye uğ-
rayan tüm kadınların yanında olmaya devam 
edecektir. Eşit, özgür, laik, demokratik bir ül-
kede barış içinde birlikte yaşamak için kadına 
karşı şiddete, ve kadın emeğine karşı yapı-
lan her türlü ayrımcılığa DUR diyoruz.” dedi.
Daha sonra Erdemli ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin 
Gürsoy ve Av. Emine Tay, tüm meslektaşlarının 
tek tek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

ERDEMLİ BARO ODASINDA 
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ NEDENİYLE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPILDI

Mut temsilcimiz Av. Mehmet Müfit 
Seymen ve avukatlarımızın katılı-
mıyla Mut Baro Odasında, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 
Kadın Hakları Merkezi ilçe Tem-
silcisi Av. Emel Arıcı yaptığı basın 
açıklamasında, “Hak savunucusu 
olarak, bizler yasalarımızın uygu-
lanması noktasındaki eksikliklerin 
giderilmesini talep ediyoruz. Ka-
dına yönelik şiddet ve istismarın 
artmasında var olan yasal düzenle-
melerin hiçbir olumsuz etkisi yok-
tur. Tam tersi yasal düzenlemelere 
rağmen, uygulamaya geçirilmeyen 
toplumsal değişim politikalar; 

eğitim müfredatındaki toplumsal 
cinsiyet rollerindeki eşitsizlikler, 
dini referanslarla yasal düzenle-
meler yapılmaya çalışılması, 12 
yıllık kesintisiz zorunlu eğitimden 
vazgeçilmesi, kadına yönelik ha-
berlerde medyanın kullandığı eril 
dil, kadının asıl görevinin anne-
lik olduğu, yerinin ev olduğu ve 
sadece aile içinde yer alması ge-
rektiği yönündeki dil ve baskının, 
kadına karşı şiddeti ve kadın so-
runlarını arttırdığı ortadadır” dedi.
Daha sonra Mut ilçe temsilcimiz 
Av. Müfit Seymen ve Av. Emel Arıcı, 
tüm meslektaşlarının tek tek Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

MUT BARO ODASINDA DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPILDI

08.03.2019

08.03.2019

08.03.2019



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma 
Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

Mesajında bağımsızlık mü-
cadelesine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Vatan Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un yaz-
mış olduğu İstiklal Marşımı-
zın, TBMM’de  ‘Milli Marş’ 
olarak kabul edilişinin 98. 
yıldönümünü gururla kut-
lamaktayız. İstiklal Marşı, 
ülkemizin bağımsızlığının 

ve özgürlüğünün sembolüdür. İstiklal 
Marşı, milletimizin haksızlıklara karşı 

dimdik ayakta durabilmesinin ve ye-
niden var olma mücadelesinin ölüm-
süzleştiği dizelerdir. Milletimizin hiçbir 
dayatmaya boyun eğmeyeceğinin hay-
kırışı olan İstiklal Marşımız, ulusal birlik 
ve beraberlikle başarılamayacak hiç-
bir şeyin olmadığının da sembolüdür. 
İstiklal Marşımızın esin kay-
nağı olan milli mücadele kah-
ramanlarımız başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mar-
şımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u 
sevgi, saygı, minnetle anıyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “İSTİKLAL MARŞIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN 
VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN SEMBOLÜDÜR”

12.03.2019

Mersin Barosu Genel Sekrete-
ri Av. Adnan Günbay, avukatlara 
yapılan haksız tutuklamaları ve 
tüm hukuksuzları protesto etmek 
amacıyla Türkiye’deki baroların 
öncülüğünde avukatlar tarafından 
başlatılan ve İzmir Adliyesi önünde 
gerçekleşen adalet nöbetine katıldı. 
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sa-
rayı’nda 85 hafta süren Adalet 
Nöbeti, baroların çağrısıyla her 
ay bir ilde yapılmasına karar verilerek, 
Bursa’dan sonra, 14.03.2019 tarihinde 
İzmir Adliyesi önünde yapıldı. İzmir Ba-
rosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 
adalet nöbetinde avukatlar, ‘Savunma 
savunmasız değildir, savunmaya dokun-
ma, herkes için adalet’ yazılı  pankart 
açarak, tek tek basın açıklaması yaptı.

“SAVUNMAYA DOKUNMA !”
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay 
yaptığı açıklamada, “Hak arama öz-
gürlüğünün sesi olan biz adalet savaş-
çısı avukatları sindirmek, susturmak 
için asılsız iddialarla tutuklandığımız 
bir dönemden geçiyoruz. Ama korku-
ya asla teslim olmayacağız ! Savunma 
savunmasız değildir! Adaletin bekçisi 
olan avukatlar, maalesef her gün bir 
soruşturma tehdidi altında mesleğini 
yapmaktadır. Türkiye’nin dört bir ya-
nından meslektaşlarımızla birlikte, yak-
laşık iki yıldır sürdürdüğümüz adalet 
nöbetimiz ile hak arama özgürlüğünün 
sesi olan avukatların sesinin kısılama-
yacağını bir kez daha haykırmak için, 
hukuksuzca tutuklu olan meslektaş-
larımızın özgürlüğü için İzmir Adliyesi 
önündeyiz. Demokrasi, adalet, özgür-

lük ve barış mücadelemiz yılmadan 
devam edecektir. Çünkü bu mücade-
lemiz, bizleri daha da güçlendirmek-
tedir. Adalet nöbetimiz, haksızlığa uğ-
rayan herkese umut ışığı olmaktadır. 

“HUKUKSUZLUK HİÇ BUGÜNKÜ 
KADAR PERVASIZCA YAŞANMADI”
Adaletsizlik, hukuksuzluk ve keyfilik ül-
kemizde hiç bugünkü kadar pervasızca 
yaşanmamıştır. Adaletin ve hukukun 
ayaklar altına alındığı, siyasal iktida-
rın emriyle uygulanan hukuk sistemi-
mizde, adil yargılamadan söz etmek 
mümkün değildir.  Adaletin yokluğu, 
toplumumuzu ve ülkemizi her geçen 
gün daha da karanlığa sürüklemekte-
dir. Adalet karakterimiz ve inancımız 
olmalıdır. Çünkü adalet hayatımızın her 
alanında lazım. Meslektaşlarımız maa-
lesef her gün bir soruşturma tehdidi al-
tında mesleğini yapmakta, müvekkilini 
savundukları için çeşitli asılsız iddialar-
la tutuklanmaktadır. Hatta meslektaş-
larımız, mahkemece serbest bırakılıp, 
gerekçesiz yeniden tutuklanmaktadır. 
Otoriter rejimin özgürlükler üzerinde 
baskısını her geçen gün artırarak his-
settirdiği ülkemizde, savunma hakkının 
sınırları her geçen gün daha da daraltıl-

maktadır. OHAL ile birlikte, avukat-
larımızın maruz kaldığı hak ihlalleri 
her geçen gün daha da artmıştır. 
Hak ihlaline uğrayan meslektaşları-
mızın hala sürdürdüğü açlık grevi, 
ülkemizdeki adaletsizliğin en çar-
pıcı fotoğrafıdır” ifadesini kullandı. 

“YARGIÇLAR SİYASİ OTORİTENİN 
KÂTİBİ OLMAMALI”
Ülkemizde yargıçların, siyasi oto-

ritenin kâtibi olmak yerine,  bağımsız 
ve tarafsız olmak zorunda olduklarının 
altını çizen Av. Adnan Günbay, “Aksi 
takdirde, ülkemiz gittikçe dibe çöke-
cektir. Avukatların yasal hakları ve iti-
barı korunmamakta, yargının kurucu 
unsur olduğu kabullenilmemektedir. 
Avukatlara koridorlarda, mahkemelere 
gidişte, adliye içinde kimlik kontrolü 
yapılması ve başlatılan güvenli alan uy-
gulaması, avukatı yargının dışında gö-
ren bir yaklaşımdır. Savunma mesleğini 
sindirme, korkutma, susturma çabaları, 
sözlü ve fiili saldırılar tahammül edile-
mez boyuta gelmiştir. Avukatlar, işlerini 
yapamayacak duruma getirilmektedir. 
Atatürk ilkelerine, demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devletine bağlı, bağımsız 
avukatlar olarak,  adliye koridorların-
da savunmanın sorunları bitene ka-
dar susmayacağız. Adalet nöbetimiz; 
adaletsizlik, hukuksuzluk ve keyfilik 
sona erene kadar, hukuksuzca yargı-
lanan meslektaşlarımızın tutukluluk 
hallerine son verileceği güne kadar,  
avukatlığın hak ettiği saygınlığa kavu-
şacağı, adil yargılanmanın, demokra-
sinin yeniden sağlanacağı güne kadar 
devam edecektir” şeklinde konuştu.

GENEL SEKRETERİMİZ AV. ADNAN GÜNBAY: 
“SAVUNMA SAVUNMASIZ DEĞİLDİR !”

14.03.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
doğanın ve çevrenin uyanışı olarak kutlanan Nev-
ruz Bayramı’nı yayımladığı yazılı mesajla kutladı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajında; 
yeniden dirilişin, baharın gelişinin, birlik, beraberlik, 
kardeşlik ve barış içerisinde yaşamamanın, dayanış-
manın sembolü, köklü bir geçmişe sahip, kadim bir 
kültür olan Nevuz Bayramı’nın; ülkemizde ve dün-
yada gerçek bir barış, sevgi ve hoşgörü ortamında, 
anlamına yakışır bir şekilde kutlanmasını temenni 
ederek, “İnsanoğlunun en temel hakkı olan insanca 
yaşama hakkının tam anlamıyla sağlanabilmesi, top-
lum olarak birlikte yürüteceğimiz barış, demokrasi 
ve özgürlük mücadelesine bağlıdır. Yeni gün anlamı-
na gelen nevruz, aynı zamanda gece ile gündüzün 
eşitlendiği bir gündür. Bu nedenle nevruz, adaletin 
ve eşitliğin simgesi olup, farklılıkların ayrıştırılması 
yerine bütünleştirilmesi gereğinin bilincini, toplu-
ma yerleştirmek gibi özel bir anlam taşımaktadır.
Bu vesileyle, Nevruz Bayramı’nın birlik ve be-
raberliğimizin güçlendiği, huzurun, barışın ve 
adaletin egemen olduğu daha güzel günlerin 
başlangıcı olmasını dilerim” ifadesini kullandı.

 “NEVRUZ, ADALETİN 
VE EŞİTLİĞİN 
SİMGESİDİR”



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin 104. 
yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü 
nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında, “18 Mart 1915 tarihi; mil-
letimizin kadınıyla, erkeğiyle, çocu-
ğuyla, genciyle ve yaşlısıyla birlikte, 
‘Çanakkale geçilmez’ sözü ile göstermiş 
olduğu direnişin sembolüdür. Hür ve 
bağımsız yaşamdan ödün vermeyen 
milletimizin, kahramanlık destanı olan 
18 Mart Çanakkale Zaferi, dünyanın en 
büyük devletlerine karşı vermiş oldu-
ğu hürriyet ve varoluş mücadelesidir. 
Çanakkale ruhunu millet olarak canlı 
tuttuğumuz sürece; ulaşamayacağımız 
hedef, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç-
bir zorluk yoktur. Laik cumhuriyetimizi 
ve kazanımlarını, ulusal birlik anlayışıy-
la tıpkı Çanakkale ruhuyla korumalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale 
Zaferi’nin 104.yıl dönümünde başta 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve va-

tan topraklarımızın kurtarılmasında 
canlarını feda eden kahraman ata-
larımızı bir kez daha saygıyla ve rah-
metle anıyorum" ifadesini kullandı. 

 “CUMHURİYETİMİZİ ÇANAKKALE RUHUYLA KORUMALIYIZ”
18.03.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
doğanın ve çevrenin uyanışı olarak kutlanan Nev-
ruz Bayramı’nı yayımladığı yazılı mesajla kutladı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajında; 
yeniden dirilişin, baharın gelişinin, birlik, beraberlik, 
kardeşlik ve barış içerisinde yaşamamanın, dayanış-
manın sembolü, köklü bir geçmişe sahip, kadim bir 
kültür olan Nevuz Bayramı’nın; ülkemizde ve dün-
yada gerçek bir barış, sevgi ve hoşgörü ortamında, 
anlamına yakışır bir şekilde kutlanmasını temenni 
ederek, “İnsanoğlunun en temel hakkı olan insanca 
yaşama hakkının tam anlamıyla sağlanabilmesi, top-
lum olarak birlikte yürüteceğimiz barış, demokrasi 
ve özgürlük mücadelesine bağlıdır. Yeni gün anlamı-
na gelen nevruz, aynı zamanda gece ile gündüzün 
eşitlendiği bir gündür. Bu nedenle nevruz, adaletin 
ve eşitliğin simgesi olup, farklılıkların ayrıştırılması 
yerine bütünleştirilmesi gereğinin bilincini, toplu-
ma yerleştirmek gibi özel bir anlam taşımaktadır.
Bu vesileyle, Nevruz Bayramı’nın birlik ve be-
raberliğimizin güçlendiği, huzurun, barışın ve 
adaletin egemen olduğu daha güzel günlerin 
başlangıcı olmasını dilerim” ifadesini kullandı.

 “NEVRUZ, ADALETİN 
VE EŞİTLİĞİN 
SİMGESİDİR”

21.03.2019

BARO BAŞKANLARI TARİHE 
NOT DÜŞTÜ: “BU BİR 

YARGILAMA BİLE DEĞİLDİR!
Mersin Barosu Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın 
da bulunduğu 40 ilin baro 
başkanı, yaptığı ortak yazılı 
açıklama ile Çağdaş Hukuk-
çular Derneği üyesi ve Hal-
kın Hukuk Bürosu mensu-
bu 18 avukata, 20.03.2019 
tarihinde İstanbul 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 
3 yıl 9 aydan, 18 yıl 9 aya 
kadar hapis cezası verilme-
sini kınadı. Benzeri rastlan-
mayan bir süreç olduğunun 
altı çizilen ortak bildiride baro 
başkanları, “Bağımsızmış, taraf-
sızmış gibi bile davranmayan, 
yargının görüntüsünü bile kat-
lanılmaz kılan, adil yargılama 
bir yana, yargılama bile yapıl-
madan gerçekleştirilen bu hu-
kuk katliamını görünür kılıyo-
ruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil 
yargılanmayı, bu bir yargılama 
bile değildir!” ifadesini kullandı.

“BENZERİNE RASTLANMAYAN 
BİR SÜREÇ”
40 ilin baro başkanı ya-
yımladıkları ortak bildiri-
de şu ifadelere yer verdi:
“20.03.2019 tarihinde İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından, 18 meslektaşımız hakkın-

da, 3 yıl dokuz aydan 18 yıl dokuz 
aya kadar varan hapis cezaları 
verilmiş, iki meslektaşımız hak-
kındaki dosya ise tefrik edilmiştir.
Soruşturmanın en başından 
bugüne kadar kamuoyunca 
yakından izlenen süreç, ola-
ğandışı ve olağanüstü hukuk 
düzenlerinde bile benzerine rast-
lanmayan bir şekilde gelişmiştir.
Düzenlenen iddianame sonu-
cunda, yargılamaya konu ey-
lemlerin birçoğu ile ilgili görül-
mekte olan derdest bir dava 
varken, tartışmalı bazı kanıtlar 
eklenmek suretiyle yeni bir 
soruşturma başlatılmış, mes-
lektaşlarımız bir yıla yakın tu-
tukluluk süresinden sonra mah-
keme önüne çıkabilmişlerdir. 

devamı arka sayfada

22.03.2019



Günler süren duruşma sonunda, id-
dia makamının tutukluluğun devamı-
na ilişkin mütalasına karşın, suçun va-
sıf ve mahiyetinin değişme olasılığına, 
AİHM’nin uzun tutukluluk sürelerine 
ilişkin kararlarına ve yargılanan kişilerin 
avukat olmalarına özel vurgu yapılarak, 
meslektaşlarımızın tahliyelerine oybirli-
ğiyle karar verilmiş, savcılığın itirazı üze-
rine, aynı mahkeme heyetince, henüz 
bir gün bile geçmeden, bu kez tahliye 
edilen meslektaşlarımızın bir kısmının 
yeniden tutuklanmasına ilişkin yakala-
ma kararı verilmiştir. Bu kararın hemen 
ardından, mahkeme heyeti üyelerinin 
bir kısmının görev yeri değiştirilmiştir. 

“DOĞAL HÂKİM İLKESİ YERLE BİR 
EDİLDİ”
Görev yerleri değiştirilen mahkeme 
heyetinin yerine, soruşturma aşama-
sında verilen tutuklama kararı altın-
da imzası bulunan hakimler atanarak, 
doğal hakim ilkesi yerle bir edilmiştir. 
Nitekim, yeni atanan heyet doğal bir 
heyet olmadığını devam eden du-
rusmalardaki tavrıyla göstermiştir.
Şubat - Mart 2019 aylarında yapılan 
tutukluluğun incelenmesi oturumla-
rında; sanık müdafilerinin, sanıkların 
duruşmada hazır edilmelerine yönelik 
talepleri reddedilmiş, bunun üzerine 
yapılan reddi hakim talepleri de yerin-
de görülmeyerek, sanık müdafiileri du-
ruşma salonundan çıkarılmış ve ‘sanki 
mahkûmiyet hükmü kurulmuşcasına 
gerekçelendirilerek’ sanıkların tutuk-
luluklarının devamına karar verilmiştir.

“SAVUNMASIZ YARGI YARATILDI”
Mahkeme heyeti, duruşmalar sırasında 
birçok kez savunma makamını duruşma 
salonundan çıkartarak adeta savunma-
sız yargı yaratma çabası içine girmiştir.
İkinci duruşmanın ara kararıyla savunma 
makamına 18 Mart 2019 tarihli duruş-
maya kadar kovuşturmanın genişletil-
mesi ve tanık beyanlarına karşı beyanda 
bulunmalarına ilişkin süre verilmiş olma-
sına karşın, bu sürenin bitmesi sanık ve 
müdafilerinin talepte bulunması bek-
lenmeksizin dosya mütalaa icin savcılığa 
gönderilmiştir. Görevli savcının mütalaa 
vermemesi üzerine mahkemece mü-
talaa talebi yenilenmiş, bu talebin, du-

ruşma savcılığınca yerine getirilmemesi 
üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca duruşma savcısı değiştirilmek su-
retiyle, yeni görevlendirilen savcı tara-
fından mütalaa verilmesi sağlanmıştır. 
18 Mart 2019 tarihinde, henüz duruşma 
başlar başlamaz, yargılamayı yapan mah-
keme heyeti tarafından alelacele oluş-
turulan ara kararla, ikinci duruşmadan 
sonra geçen 35 günlük sürede beyanda 
bulunulmadığı, makul sürede kovuştur-
manın genişletilmesi talebinde bulunul-
madığı gerekçe gösterilerek; celse arasın-
da dosyanın esas hakkında mütalaa için 
savcılığa tevdi edildiği, tüm bu sebeplerle 
de kovuşturmanın genişletilmesi taleple-
rinin reddine karar verildiği açıklanmıştır.
Ancak, yargılama yapan mahkemenin, 
bir önceki celse kurmuş olduğu ara ka-
rarında yer almamasına ve tevsii tah-
kikat talepleri sunulmamış ve henüz 
tevsii tahkikat  hususunda karar veril-
memiş olmasına rağmen, mahkeme 
heyeti tarafından adeta zorla mütalaa 
aldığı gerçeği gözlerden kaçmamıştır.
Özetle, mahkemece, sanık meslektaşları-
mız ve müdafileri tarafından, gerek UYAP 
üzerinden ve gerekse duruşma sırasında 
kovuşturmanın genişletilmesi talepleri 
konusunda değerlendirme yapmak bir 
tarafa, okumaya dahi gerek duymak-
sızın “makul sürede beyanlarda bulu-
nulmadığı” gerekçesiyle, savunma ma-
kamının bütün talepleri reddedilmiştir.

“MAHKEME HEYETİ KENDİ HUKUKUNU 
YARATTI”
Mahkeme heyeti adeta kendi hukukunu 
yaratmış, ceza usul hukukuna, olmayan 
bir makul süre kavramı hediye etmiştir.
16'sı Baro Başkanı, üçü TBB Yönetim 
Kurulu üyesi olmak üzere, yüzlerce 
avukat arasından, her bir sanık için sa-
dece bir avukata 'lütfen' söz verilmiş, 
dile getirilen ısrarlı talepler yine mah-
keme heyeti tarafından reddedilmiştir.
Duruşmanın ikinci gününde söz verilen 
sanıklardan Av. Selçuk Kozağaçlı, ‘Arama 
tutanağında yer almayan delillere dayalı 
olarak yargılama yapılmaya çalışıldığı-
nı, 20’yi aşkın belgenin sahte olduğunu, 
sahte belgelerle karar verilemeyeceğini, 
hâkimlerin devletin emrinde ve dev-
let erki içinde yer aldığını fark ettiğini; 
ama bu erkin yargı erki olmadığından 
emin olduğunu, bu sebeple hâkimleri 
reddettiğini’ ifade etmiş, bunun üzerine 
mahkeme başkanı sanık ve müdafilerini 
duruşma salonundan çıkararak duruş-
maya ertesi güne kadar ara vermiştir.

“SÖZLÜ DURUŞMA VE SÖZLÜ 
SAVUNMA YOK SAYILDI”
21.03.2019 tarihinde de duruş-
ma salonunda sanık ve müdafi-
leri olmaksızın, boş salona mah-

kumiyet hükümleri açıklanmıştır.
Özetle, polis fezlekeleri mahkeme ka-
rarı haline getirilerek, meslektaşlarımız 
hakkında mahkumiyet kararları veril-
miştir. Ceza Usul Kanununda yer alan, 
ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü 
duruşma ve sözlü savunma yok sayıl-
mıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile 
davranmayan, yargının görüntüsünü 
bile katlanılmaz kılan, adil yargılama bir 
yana, yargılama bile yapılmadan gerçek-
leştirilen bu hukuk katliamını görünür 
kılıyoruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil yar-
gılanmayı, bu bir yargılama bile değildir!
Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde açık-
lanmış olan mahkeme ilamı hukuka 
aykırı tesis edilmiştir. Adil yargılanma 
hakkı ile ceza usul kanunu ve mevzuat 
hükümleri mahkeme heyeti tarafından 
defalarca ihlal edilmiştir. Adalet ara-
yışında olduğumuz bugünlerde mes-
lektaşlarımız hakkında kanunsuz yön-
temlerle hüküm kurulduğundan, bu 
açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuş-
tur. Savunma susmayacak, susturulama-
yacaktır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 
Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Adı-
yaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğ-
lu, Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih 
Aydın, Amasya Barosu Başkanı Melik 
Derindere, Ankara Barosu Başkanı R. 
Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı 
Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı Ali 
Uğur Çağal, Aydın Barosu Başkanı Gök-
han Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı 
Erol Kayabay, Batman Barosu Başkanı 
Abdülhamit Çakan, Bingöl Barosu Baş-
kanı Hanifi Budancamanak, Bolu Barosu 
Başkanı Sabri Hendekçi, Burdur Barosu 
Başkanı Ramazan Gedik, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, Çanakkale Baro-
su Başkanı Bülent Şarlan, Denizli Barosu 
Başkanı Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu 
Başkanı Cihan Aydın, Düzce Barosu Baş-
kanı Azade Ay, Eskişehir Barosu Başkanı 
Mustafa Elagöz, Gaziantep Barosu Başka-
nı Bektaş Şarklı, Giresun Barosu Başkanı 
Soner Karademir, Hatay Barosu Başkanı 
Ekrem Dönmez, Isparta Barosu Başkanı 
Ünsal Çankaya, İstanbul Barosu Başkanı 
Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başka-
nı Özkan Yücel, Kırklareli Barosu Başkanı 
Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Ba-
har Gültekin, Manisa Barosu Başkanı Ali 
Arslan, Muğla Barosu Başkanı Cumhur 
Uzun, Muş Barosu Başkanı Abdulbaki 
Çelebi, Ordu Barosu Başkanı Haluk Mu-
rat Poyraz, Siirt Barosu Başkanı Nizam 
Dilek, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah 
Öncel, Şırnak Barosu Başkanı Nuşire-
van Elçi, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat 
Tekneci, Trabzon Barosu Başkanı Sibel 
Suiçmez, Tunceli Barosu Başkanı Kenan 
Çetin, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, 
Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol

22.03.2019



kumiyet hükümleri açıklanmıştır.
Özetle, polis fezlekeleri mahkeme ka-
rarı haline getirilerek, meslektaşlarımız 
hakkında mahkumiyet kararları veril-
miştir. Ceza Usul Kanununda yer alan, 
ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü 
duruşma ve sözlü savunma yok sayıl-
mıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile 
davranmayan, yargının görüntüsünü 
bile katlanılmaz kılan, adil yargılama bir 
yana, yargılama bile yapılmadan gerçek-
leştirilen bu hukuk katliamını görünür 
kılıyoruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil yar-
gılanmayı, bu bir yargılama bile değildir!
Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde açık-
lanmış olan mahkeme ilamı hukuka 
aykırı tesis edilmiştir. Adil yargılanma 
hakkı ile ceza usul kanunu ve mevzuat 
hükümleri mahkeme heyeti tarafından 
defalarca ihlal edilmiştir. Adalet ara-
yışında olduğumuz bugünlerde mes-
lektaşlarımız hakkında kanunsuz yön-
temlerle hüküm kurulduğundan, bu 
açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuş-
tur. Savunma susmayacak, susturulama-
yacaktır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 
Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Adı-
yaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğ-
lu, Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih 
Aydın, Amasya Barosu Başkanı Melik 
Derindere, Ankara Barosu Başkanı R. 
Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı 
Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı Ali 
Uğur Çağal, Aydın Barosu Başkanı Gök-
han Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı 
Erol Kayabay, Batman Barosu Başkanı 
Abdülhamit Çakan, Bingöl Barosu Baş-
kanı Hanifi Budancamanak, Bolu Barosu 
Başkanı Sabri Hendekçi, Burdur Barosu 
Başkanı Ramazan Gedik, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, Çanakkale Baro-
su Başkanı Bülent Şarlan, Denizli Barosu 
Başkanı Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu 
Başkanı Cihan Aydın, Düzce Barosu Baş-
kanı Azade Ay, Eskişehir Barosu Başkanı 
Mustafa Elagöz, Gaziantep Barosu Başka-
nı Bektaş Şarklı, Giresun Barosu Başkanı 
Soner Karademir, Hatay Barosu Başkanı 
Ekrem Dönmez, Isparta Barosu Başkanı 
Ünsal Çankaya, İstanbul Barosu Başkanı 
Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başka-
nı Özkan Yücel, Kırklareli Barosu Başkanı 
Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Ba-
har Gültekin, Manisa Barosu Başkanı Ali 
Arslan, Muğla Barosu Başkanı Cumhur 
Uzun, Muş Barosu Başkanı Abdulbaki 
Çelebi, Ordu Barosu Başkanı Haluk Mu-
rat Poyraz, Siirt Barosu Başkanı Nizam 
Dilek, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah 
Öncel, Şırnak Barosu Başkanı Nuşire-
van Elçi, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat 
Tekneci, Trabzon Barosu Başkanı Sibel 
Suiçmez, Tunceli Barosu Başkanı Kenan 
Çetin, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, 
Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, her yıl 15-22 Nisan’da 
kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla 
yazılı mesaj yayımlayarak çevre so-
runlarına ve kentimizde yıllardır yapıl-
ması planlanan, ancak bir türlü haya-
ta geçemeyen projelere dikkat çekti. 

“CİDDİ BOYUTTAKİ ÇEVRE 
SORUNLARIMIZ HAFİFE ALINIYOR”
Toplumda turizm bilincini geliştirmek, 
iç turizmi canlandırmak, halkın turizm 
hareketlerine katılımını sağlamak, tu-
rizm ve kültürel değerleri tanıtmak ve 
turizmi geliştirmek amacıyla kutlanan 
Turizm Haftası’nı, kentimizde maalesef 
geleceğimizi riske atan çevre felaketle-
rinin gölgesinde kutlandığını belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Türkiye’nin enerji politikaları sosyal, 
ekonomik ve çevresel açıdan sürdürüle-
bilir değildir. Nükleere dayalı çözümler 
pek çok tehlikeyi barındırmaktadır. Ken-
timizde çevre sorunları çok ciddi boyut-
larda, ancak çok hafife alınıyor. Oysaki 
kentimizde turizmin gelişmesine engel 
olan çevre sorunlarımız acil çözüm bek-
liyor. Mersin halkının Akkuyu Nükleer 
Santral, balık çiftlikleri, hes projeleri 
ve taş ocağı isyanına kulak tıkayanlar, 
gelecekte kentimizin, insanlarımızın 
ve doğamızın başına gelecek olan fela-
ketlerden sorumludur” diye konuştu.

“YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN PROJELER 
HAYAT BULMALI”
Mersin’in Antalya’dan sonra en büyük 

kitle turizm merkezi olarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçtiğini 
hatırlatan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Kentimizin bu potansiyeli 
fırsata çevrilmelidir. Kentimizin turizm 
kapasitesi artırılmalıdır ve Mesin’i 
dünyaya tanıtacak gerekli girişimler-
de bulunulmalıdır. Kentimizde yıllardır 
planlanan projelerin bir türlü hayat 
bulmaması nedeniyle, turizm sektörün-
de içinden çıkılamayan bir kısırdöngü 
vardır. Yönetimler, kentimizde turizmi 
canlandırmak için vadettikleri ama bir 
türlü hayata geçiremedikleri projeleri, 
daha fazla askıya almamalıdır. Mersin 
turizmine yeni bir ufuk açılmalı ve tu-
rizmdeki kısırdöngü kırılmalıdır. Yılan 
hikâyesine dönen ve hayata geçirile-
meyen Çukurova Bölgesel Hava Limanı 
Projesi ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi 
Projesi, Mersin turizmini canlandıra-
cak en önemli projelerdir.  Bu proje-
ler hayat bulmalı” ifadesini kullandı.

“KÖKLÜ TARİHİMİZİ GÜNÜMÜZE 
TAŞIYAN ZENGİNLİKLERİMİZ DÜNYAYA 
TANITILMALI”
Mersin’in tarihi değerleri ve inanç tu-
rizmi açısından zengin bir kent oldu-
ğunu hatırlatan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin’de inanç 
turizmi kapsamında  turistlerin yoğun 
ilgisini çeken  arkeolojik miras, kültü-
rel, tarihi ve  doğal güzellikleri ile bü-
tünleşen,  her  dine hitap eden kutsal 
mekânlar,   Mersin’in  turizm potansi-
yelinin oluşmasında en belirgin etken-

dir.  Tarsus'ta bulunan, UNESCO Dün-
ya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve 
her yıl çok sayıda Hristiyan tarafından 
ziyaret edilen St. Paul Kilisesi, Kuyusu 
ve tarihi çevresi, kentin önemli inanç 
turizmi merkezlerinden birisidir. Mer-
sin’in köklü tarihini günümüze taşıyan 
tarihi değerlerimiz, doğal güzellikleri-
miz ve inanç turizmi zenginliğimiz de-
ğerlendirilmeli ve dünyaya tanıtımı ya-
pılmalıdır. Mersin ilinin önemli turizm 
potansiyeline sahip olmasına rağmen 
turizm kenti olamaması, yönetimlerin 
yeterince rol üstlenmemesinden kay-
naklanmaktadır” şeklinde konuştu.
Bu vesile ile Turizm Haftası’nı kut-
luyor, Mersin’in turizmde önde 
ve öncü bir kent olmasını temen-
ni ediyorum” şeklinde konuştu.

“TURİZMDEKİ KISIRDÖNGÜ KIRILMALIDIR”
14.04.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, Muğla Barosuna ka-
yıtlı meslektaşımız Av. Sertuğ Sü-
renoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı 
korumalarınca darp edilip işkenceye 
uğramasını ve Cumhurbaşkanı’na ha-
karet iddiasıyla tutuklamaya sevk edil-
mesini yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açık-
lamasında “Muğla Barosuna kayıtlı 
meslektaşımız Av. Sertuğ Sürenoğ-
lu, 13 Nisan 2019 Cumartesi akşamı 
İstanbul Çırağan Sarayı’nda Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katımıyla yapılan düğün nedeniyle, 
yolların trafiğe kapatılmasına itiraz et-
mesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı koru-
malarınca zorla alıkonulmuş, saatlerce 
işkenceye uğramış, Cumhurbaşkanı’na 

hakaret iddiasıyla tutuklamaya sevk 
edilmiş ve Sulh Ceza Yargıçlığı tara-
fından ev hapsi şeklinde adli kont-
rol kararı ile serbest bırakılmıştır. 

“POLİS, GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANA-
RAK SUÇ İŞLEMİŞTİR”
Siyasi iktidarın memuru üniformalı sal-
dırgan korumaları; görevini, yetkisini 
ve haddini aşıp insanlık suçu işlemiştir. 
Hukuk devletine, insan haklarına karşı 
yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
Korumaların insanlık dışı bu davranışı, 
ulusal ve uluslararası hukuka uygun-
luğunu kaybetmiştir. Korumaların ka-
musal gücü hukukiliğini yitirmiş, halka 
karşı saldırgan bir tavra dönüşmüştür. 
Bu olay, hiçbir avukatın ve hiçbir insa-
nın sokakta can güvenliğinin olmadı-

ğının bir göstergesidir. Polis ihlal ettiği 
haklarla, yetkisini kötüye kullanarak 
suç işlemiştir. Bu kişiler, mevki ve ma-
kamı ne olursa olsun,  yargı önünde 
hesap vermelidir. Devlet erkini elinde 
tutanlar; hukuka, ahlaka ve vicdana 
sığmayan bu saldırının üstünü ka-
patmamalıdır. Mersin Barosu olarak, 
hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, 
meslektaşlarımızın ve kamuoyunun 
dikkatine sunuyor, meslektaşımıza acil 
şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
“KAMUSAL GÜÇ HUKUKİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR”

16.04.2019



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, çağdaş eğitim sistemiyle ay-
dın bireyler yetiştirerek Türkiye’nin kal-
kınmasına katkı sağlamak amacıyla 17 
Nisan 1940 yılında açılan Köy Enstitü-
leri’nin kuruluşunun 79. yıldönümün-
de yaptığı yazılı açıklamasında, “Köy 
Enstitüleri’nin aydınlanmacı ve çağdaş 
eğitim geleneğine sahip çıkılmalıdır” 
mesajını vererek, “Toplumumuzdaki 
birçok sorunun temeli, köy enstitü-
leri’nin kapatılmasıdır. Köy Enstitüle-
ri’nin kapatılması, ülkemizin geleceği-

ne yapılmış en büyük ihanettir” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Köy Enstitüleri'nin en 
önemli ilkeleri arasında; uygulamalı, 
aydınlanmacı, özgürlükçü, araştırmacı 
ve demokrasiyi temel alan eğitim sis-
temi vardı. Eğitim düzeyinin çok düşük 
olduğu o dönemlerde Köy Enstitüleri’n-
de, çağdaş eğitim sistemi Anadolu’ya 
yayılarak, kısa sürede çok sayıda bilim 
insanları, öğretmenler, yazarlar, sanat-
çılar, edebiyatçılar gibi aydın insanlar 
yetiştirilmiş, ülkenin ekonomik ve top-

lumsal kalkınmasına öncülük edilmiştir. 

“TOPLUMUMUZDAKİ BİRÇOK 
SORUNUN TEMELİ, KÖY 
ENSTİTÜLERİ’NİN KAPATILMASIDIR”
Türkiye’nin en önemli eğitim ve kültür 
politikası olan ve ülkenin çağdaş uygar-
lık seviyesine çıkmasındaki en sağlam 
basamak olan, Cumhuriyet tarihinin 
en başarılı kurumu Köy Enstitüleri, ne 
yazık ki asılsız suçlamalarla yıpratıldı ve 
27 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan 6234 
sayılı kanunla,  ülkenin geleceğine sağ-
lam temeller atılmasına engel olmak 
isteyen karanlık zihniyetler tarafından 
kapatılmıştır. Günümüzde eğitim başta 
olmak üzere, toplumumuzda yaşanan 
birçok sorunun temelinde Köy Ensti-
tüleri’nin kapatılmış olması vardır. Ül-
kemizde maalesef, uygar ülke olmanın 
temelini oluşturan akılcı, araştırmacı, 
bilimsel, çağdaş ve laik eğitim siste-
minden uzaklaşılmış, öğretim birliği 
parçalanmış, hala birçok eğitim kuru-
mu cemaatlerin ve tarikatların elinde, 
karanlık zihniyetler yetiştirmektedir. 
Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldıran, üretkenliği esas alan  Köy 
Enstitüleri’nin kapatılması, ülkemizin 
geleceğine yapılmış en büyük ihanettir.
Bu vesileyle, Köy Enstitüleri’nin kuru-
luşunun 79. yılını kutluyor; başta Köy 
Enstitüleri’nin kurucu mimarları Mus-
tafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Hasan 
Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç olmak 
üzere, aramızdan ayrılan Köy Enstitüle-
ri mezunu öğretmenlerini saygıyla ve 
minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

“KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN KAPATILMASI, 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILMIŞ EN 

BÜYÜK İHANETTİR”

17.04.2019

Avukatlara yapılan haksız tutuk-
lamaları ve tüm hukuksuzlukları 
protesto etmek amacıyla Türki-
ye’deki baroların öncülüğünde 
avukatlar tarafından başlatılan 
adalet nöbeti Ankara Adliyesi 
önünde yapıldı. Adalet nöbeti-
ne katılan Mersin Barosu Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz bura-
da yaptığı basın açıklamasında, 
“Bizi yok etmeye yönelik siste-
matik saldırılarla karşı karşıyayız. 
Hak kuvvetin üstündedir“ dedi.

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “HAK KUVVETİN ÜSTÜNDEDİR”
19.04.2019



“SİSTEMATİK SALDIRILAR BİZİ YOK 
ETMEYE YÖNELİKTİR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Adana Barosu Başkanı Av. Veli 
Küçük, Ankara Barosu Başkanı, Av. R. 
Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı 
Av. Ali Uğur Çağal, Aydın Barosu Baş-
kanı Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir Ba-
rosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Batman 
Barosu Başkanı Av. Andülhamit Çakan, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent 
Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Av. Müj-
dat İlhan, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. 
Cihan Aydın, Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. Bektaş Şarklı, Hatay Barosu Başkan 
Yrd. Av. Sevinç Çakıcı, Isparta Barosu 
Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Iğdır Baro-
su Başkanı Av. Serkan Alakan, İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
Kayseri Barosu TBB Delegesi Av.Ümit 
Yüksel, Kırklareli Barosu Başkanı Av. 
Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı, 
Av. Bahar Gültekin, Muş Barosu Baş-
kanı Av. Abdulbaki Çelebi, Siirt Barosu 
Başkanı Av. Nizam Dilek, Şanlıurfa Baro-
su Başkanı Av. Abdullah Öncel, Tekirdağ 
Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci, Van 
Barosu Başkanı, Av. Zülküf Uçar, Yalova 
Barosu Başkanı, Av. Fedayi Doğruyol, 
TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şe-
nol ve Ankara Barosu avukatlarının ka-

tılımıyla gerçekleşen adalet nöbetinde 
avukatlar, ‘kadın hakları için nöbette-
yiz, yaşam hakkı için nöbetteyiz, savun-
maya özgürlük’ yazılı pankartlar açtı. 
Basın açıklaması yapan Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz Ata-
türk’ün, ‘Herhalde dünyada bir hak var-
dır ve hak kuvvetin üstündedir’ sözünü 
hatırlatarak, “Biz avukatlar sadece bu-
nun gerçekleşmesi için mücadele edi-
yoruz. Hak dediğimiz unsur; vatandaşın 
yaşama, çevre, ekonomik, siyasal ve 
sosyal hakkıdır. Bu hakların savunucu-
su olan barolarımız ve meslektaşlarımız 
her gün mücadele etmektedir. Barola-
rımızda kurmuş olduğumuz avukat hak-
ları, kadın hakları ve çocuk hakları mer-

kezlerimiz ile çevre komisyonlarımız, 
sistemli saldırılar karşısında her gün 
inanılmaz emek vermek zorunda kal-
maktadır. Saldırılar sistematiktir ve bizi 
yok etmeye yöneliktir. Bu saldırılara, 
birlikte karşı durabilirsek başarılı ola-
biliriz. Biz barolar ve avukatlar diyoruz 
ki; biz var oldukça umut vardır, müca-
dele vardır ve başarı kaçınılmazdır. Hep 
birlikte olduğumuz sürece, her türlü 
zorluğun üstesinden gelebileceğimize, 
ülkemizde hep arzu ettiğimiz; eşit, de-
mokratik, laik, halkça bir yaşamı birlikte 
kuracağımıza inanıyorum. İyi ki varsınız, 
iyi ki sizlerle beraberiz” diye konuştu.
Adalet nöbetine çevredeki vatan-
daşlar da katılarak destek verdi. 

19.04.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk 
ilçesinde Şehit Er Yener Kırıkcı’nın 
cenazesinde yapılan alçakça fiili sal-
dırıyı lanetleyerek, provokasyonu ger-
çekleştirenlerin ve azmettiricilerinin 
yargı önünde hesap vermesi gerektiğini 
söyledi. Nefret tohumlarının yeşerme-
sine izin vermeyeceklerini vurgulayan 
Yeşilboğaz, “Ülkemizi yönetenler, hırs 
ve nefretten kendisini arındırmalı” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu sal-
dırı; insanlığın uyanmasından korkan, 
vahşi bir hırsa boğulan kişilerce plan-
lanan, organize bir saldırıdır. Bu saldı-
rı, demokrasiye, barışa, ülkemizin iç 
huzuruna yapılan bir saldırıdır. Seçim 
öncesi siyasi iktidarın kullandığı ayrış-
tırıcı ve ötekileştirici dil, bu tür saldı-
rıları doğurmuştur. Şehit cenazesinde 

gerçekleşen bu saldırıda, şehidimize ve 
acılı ailesine bile saygının gösterilme-
mesi olayın başka bir vahim boyutudur.

“ÜLKEMİZİ YÖNETENLER, HIRS VE 
NEFRETTEN KENDİSİNİ ARINDIRMALI”
Faşist zihniyetlerin nefret politikası 
sonucunda ekilen nefret tohumlarının 
yeşermesine toplumumuz müsaade 
etmeyecektir. Sevgisiz toplum yarat-
mak isteyen egemenler bilmelidir ki; 
barışı, kardeşliği, hoşgörüyü, sevgiyi, 
adaleti ve demokrasiyi kendine şiar 
edinmiş olan toplumumuzu nefret 
çemberlerine alamayacaktır. Halkı, 
kin ve nefret söylemine sevk eden-
ler kaybetmeye mahkûm olacaklardır.
Ülkemizin içinden geçtiği bu zor gün-
lerde birlik ve beraberliğe her zaman-
kinden daha da fazla ihtiyacımız vardır.
Ülkemizi yönetenler artık hırs-
tan, nefretten ve hoşgörüsüzlük-
ten kendisini arındırmalı; ülke-

mizde barış, demokrasi, hak ve 
özgürlükler uğruna mücadele etmelidir.
Provokatif eylemlere karşı birlik, bera-
berlik içerisinde daha çok kenetlene-
rek, bu hain oyunları halkımızla birlikte 
bozacağımıza inanıyorum. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıyı 
gerçekleştirenlerin ve azmettiricilerinin 
de en kısa zamanda yargı önüne çıkarıl-
masını ve hak ettikleri cezaya çarptırıl-
masını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “NEFRET TOHUMLARININ 
YEŞERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ !”

21.04.2019



Ülkemizin 1990 yılında imzaladığı Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi,5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu ve bir çok yasal düzenlemeye 
göre 18 yaşını doldurana kadar her-
kes çocuktur ve çocuk olmalarından 
kaynaklanan hakları vardır. Bu haklar 
anayasal teminat altında olup çocuk-
ları korumak sadece devletin değil 
aynı zamanda toplumun bütün yetiş-
kin bireylerinin de sorumluluğundadır. 
Ülkemizde çocuk alanına yönelik yapı-
lan çalışmalara rağmen; halen çocuk-
lara yönelik ihmal, istismar ve şiddet 
vakaları artarak devam etmektedir.
Bu bağlamda karşımıza çıkan en te-
mel sorunlardan biri de ‘’Çocuğun 
evlilik yolu ile istismar ‘’ edilmesidir.
12-13’lü yaşlarda evlendirilen çocuklar 

ve 15-16 yaşlarındaki çocuk 
anneler-babalar toplumu-
muzun bir gerçeğidir. Evlilik 
yolu ile istismar edilen bu 
çocuklar en temel hakla-
rı olan eğitim haklarından 
mahrum olmakta, oyun ya 
da ergenlik çağında kaldıra-
mayacakları sorumluluklarla 

karşılaşmakta henüz çocuk yaşta an-
ne-baba rolü taşımak zorunda kalmak-
ta, erken yaşta yaptıkları bu evlilikler 
nedeni ile sağlık sorunları yaşamakta 
ve psikolojik dünyaları tamamen alt üst 
olmaktadır. Bu evlilikler maalesef ka-
muoyuna yansıdığından çok daha fazla-
dır ve İlimizde de yaşanmaktadır. Büyük 
oranda olumsuz geleneksel bakış açısı, 
göç, yoksulluk,  eğitimsizlik ve denetim 
eksikliğinden kaynaklanan ‘’Çocuğun 
evlilik yolu ile istismarı’’ sorununda; 
ülkemizin temel hedefi bu konuda tek 
bir vakanın bile yaşanmaması olmalıdır.
Bu noktada Ülkemizde ve kentimizde 
‘’Çocuğun Evlilik Yolu İle İstismarına 
Hayır’’ sloganıyla Mersin Çocuk Hakları 
Derneği,Mersin Barosu,Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği Mersin Şubesi,Çağ-

daş Yaşamı Destekleme Derneği ve Cum-
huriyet Kadınları Derneği tarafından; 
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fa-
kültesinden Öğretim Görevlisi Asi-
ye Üzel’in ve Sosyal Hizmet Uzman-
ları Derneği Mersin Şubesinden 
Sosyal Hizmet Uzmanı Manolya KARA-
OĞLAN’nın konuşmacı olarak katıla-
cakları ortak bir panel düzenlenecektir.
Panelimiz 25 Nisan Perşembe günü 
saat 14.00 de Akdeniz Belediye-
si Konferans Salonunda yapılacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutlayarak;
Panelimize başta sivil toplum kuruluş-
ları ve Belediye Başkanları olmak üzere 
Mersin Halkının katılımını bekliyoruz.
     

MERSİN BAROSU
    

MERSİN ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ 

MERSİN ŞUBESİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME 

DERNEĞİ
                                                      

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

ÇOCUĞUN EVLİLİK YOLU 
İLE İSTİSMARINA HAYIR

22.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Çernobil faciasının 33 yıldönümünde 
yaptığı yazılı açıklamasında, "Akkuyu'ya 
ve Sinop'a nükleer santral kurarak, ken-
ti marka haline getireceğini söyleyen-
lere, bu felaket ders olmamış" diye-
rek, nükleer sevdalılarına 'nükleerden 
vazgeçin', tüm insanlığa da, 'Çerno-
bili unutma, unutturma' çağrısı yaptı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, "33 yıl önce Ukray-
na'nın Kiev kentindeki Çernobil Nükle-
er Santrali'nde gerçekleşen patlamayla, 
reaktörün içindeki radyasyonun büyük 
kısmı çevreye yayılmış, yıllar içerisin-
de yüz binden kişinin ölümüne sebep 
olmuştur. Yapılan bilimsel araştırma-
larda, Çernobil nükleer santralinde 
yaşanan patlamanın ardından ortaya 
çıkan radyasyonun, bulutlar aracılığıy-
la dünyanın dört bir yanına taşındığı 
ortaya kondu. Radyasyonun etkisi Tür-
kiye'ye kadar gelmiş; toprağımızın, su-
yumuzun, havamızın zehirlenmesiyle 

birlikte insanlarımız da zehirlenmiştir.

"ÇERNOBİL, DÜNYANIN BAŞINA 
GELEN EN BÜYÜK FELAKETTİR"
Akkuyu'ya ve Sinop'a nükleer santral 
kurarak, kenti marka haline getireceği-
ni söyleyenler, büyük bir hevesle nükle-
er santral kurma çabası içinde olanlar 
bilmelidir ki; Çernobil faciası, insanların 
yaşam hakkını yok eden, dünyanın başı-
na gelen en büyük 
felakettir. Ancak 
görülüyor ki, bu 
felaket ders olma-
mış. Nükleer sev-
dalılarını, yaşam 
ve çevre felaketi 
yaratacak, pahalı 
elektrik üretecek, 
Türkiye'yi daha da 
dışa bağımlı hale 
getirecek nükleer 
santral yapımın-
dan vazgeçmeye 

davet ediyoruz. Ülkemizin nükleer sant-
rallerden üretilecek elektriğe ihtiyacı 
yoktur. Toplum sağlığı için temiz enerji 
kaynakları tercih edilmelidir.  Akkuyu'da 
ve Sinop'ta yapımı devam eden nükleer 
santral için, sadece o bölgelerde yaşa-
yan insanlar değil, ülkemizde yaşayan 
herkes mücadele ederek, Çernobil'i 
unutturmamalıdır " ifadesini kullandı.  

“ÇERNOBİLİ UNUTMA, UNUTTURMA!”

26.04.2019



daş Yaşamı Destekleme Derneği ve Cum-
huriyet Kadınları Derneği tarafından; 
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ye Üzel’in ve Sosyal Hizmet Uzman-
ları Derneği Mersin Şubesinden 
Sosyal Hizmet Uzmanı Manolya KARA-
OĞLAN’nın konuşmacı olarak katıla-
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davet ediyoruz. Ülkemizin nükleer sant-
rallerden üretilecek elektriğe ihtiyacı 
yoktur. Toplum sağlığı için temiz enerji 
kaynakları tercih edilmelidir.  Akkuyu'da 
ve Sinop'ta yapımı devam eden nükleer 
santral için, sadece o bölgelerde yaşa-
yan insanlar değil, ülkemizde yaşayan 
herkes mücadele ederek, Çernobil'i 
unutturmamalıdır " ifadesini kullandı.  

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, Çevre Komis-
yonumuz ve avukatlarımız, Mersin 
Nükleer Platformu’nun Çernobil fa-
ciasının 33. yıldönümü nedeniyle dü-
zenlemiş olduğu protestoya katıldı. 
Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda 
bir araya gelen platform üyelerine, 
sivil toplum örgütleri, siyasiler ve va-
tandaşlar da destek verdi. 26 Nisan 
1986'da, Ukrayna'nın Çernobil kasa-
basında yer alan nükleer santralde 
meydana gelen patlama sonrası ya-
şanan ölüm vakaları ve çevresel kirli-
liğe ilişkin görsellerin de yer aldığı ey-
lemde nükleer karşıtı sloganlar atıldı.
Burada yapılan basın açıklamasında 
konuşan Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Çernobil felaketinden 
ders çıkartılması gerektiğini belirterek, 
“Akkuyu ve Sinop’ta yapımı devam 
eden nükleer santral; ülkemizi, insan-
ları ve doğayı felakete sürükleyecek-

tir. Nükleer santral ölüm demektir. Bu 
çığlığımıza kulak verilmeli ve nükleer 
enerji santrali yapımından vazgeçilme-
lidir. Radyoaktif kirliliğin sonucunda, 
havamızın, suyumuzun, toprağımızın, 

canlıların zehirlenmesine, insanlığın 
yok olmasına müsaade etmeyeceğiz.  
‘Nükleer öldürür’ diyerek, yasal hakla-
rımızı kullanarak, yaşam hakkını koru-
maya,  devam edeceğiz” diye konuştu. 

MERSİN BAROSU NÜKLEER KARŞITI EYLEME KATILDI
26.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı 
yayımladığı yazılı mesajla kutladı. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz me-
sajında,“Emperyalizmin, kapitalist sö-
mürünün, paylaşım kavgalarının, et-
nik, dinsel ve mezhep çatışmalarının 
gölgesinde unutturulmaya çalışılan 
yüce bir değerin, insanlığın, emeğin 
bayramı olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi 
Bayramı; sömürü düzenine, emper-
yalist saldırganlığa karşı sınıfsız, eşit, 
özgür, kardeşçe bir dünya özlemimi-
zi, her zamankinden daha güçlü bir 
şekilde dile getirme günüdür” dedi.
Açıklamasında, emekçilerin, uygulanan 
ekonomik politikalar nedeniyle büyük 
hak kayıplarına uğradığını belirten Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İş gü-
vencesinin olmadığı, iş cinayetlerinin 
tırmanışa geçtiği, emek sömürüsünün 
en üst düzeye çıktığı, sendikal hak ve 
özgürlüklerin daraltıldığı, grev hakkı-
nın yasaklandığı günümüzde, 1 Mayıs 
bayramdan ziyade, meydanlarda el ele, 
omuz omuza hak arayışı gününe dön-
müştür. Alın teri en büyük değerdir. 
Ancak büyük mücadelelerle kazanılan 
haklar, bir bir gasp edilmektedir. Kriz-
lerin, anti demokratik uygulamaların, 
üretimden uzak politikaların bedelleri 
her zaman emekçilere, işçilere, çalışan 
kesime ödetilmektedir ve toplumsal 
yaşamımızı doğrudan etkilemektedir. 
Ülkemizde neredeyse çalışan emekçi-
lerin yarıdan fazlası sigortasız ve iş gü-

vencesi olmadan çalıştırılmaktadır.  Son 
bir yılda işsiz sayısı 700 binden fazla 
artmıştır. Mevsimlik işçilerin zorlu ya-
şam mücadelesi ise, göz ardı edilmek-
tedir. Taşeron ve kiralık işçilik sistemiy-
le, milyonlarca işçi iş güvencesinden ve 
temel haklardan mahrum kalmaktadır.

“SOMA HALA KARANLIK”
13 Mayıs 2014 tarihinde meydana 
gelen Soma maden faciasının üzerin-
den 5 yıl geçmesine rağmen açılan 
davalar hala sonuçlanmamış, iş gü-
venliği tedbirlerini almadığı için 301 
madenciyi ölüme yollayanlardan he-
sap sorulmamıştır. Soma hala karanlık. 
Bunun gibi hafızalarımızda yer etmiş 
birçok iş cinayetlerine maalesef dev-
let göz yummuştur” ifadesini kullandı.
Ülke olarak, barış, özgürlük, adalet, 
kardeşlik ve demokrasi ortamına her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız ol-
duğunun altını çizen Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Emekçiler, işsizler, 
köylüler, öğrenciler, esnaf ve sanat-

karlar, sanayiciler, kısacası toplumun 
tüm kesimleriyle, bu kötü gidişe dur 
demek için, insanca bir yaşam, de-
mokratik bir ülke umudumuzu bü-
yütmek için omuz omuza mücadele 
etmek zorundayız. Umut sende, umut 
bende, umut bizde. Kısacası; umut 
birliğimizde, beraberliğimizde, mü-
cadelemizde ve dayanışmamızdadır. 

“GÜZEL GÜNLERİMİZ 
ELLERİNİZDEDİR”
Dünyanın bütün uygar ülkelerinde 
devlet yönetiminin de desteğiyle hoş-
görü içerisinde gerçekleşen 1 Mayıs 
kutlamalarının, ülkemizde de birlik, 
beraberlik, dayanışma ve hoşgörü içe-
risinde kutlanabilmesini temenni edi-
yorum. Mersin Barosu olarak, emeği, 
emekçileri yok sayan her türlü düzenin 
karşısındayız. İnsanın insanı sömür-
mediği, alın terinin hakkının verildiği 
bir düzenin kurulması dileğimle tüm 
emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bay-
ramı’nı kutlar, başta Soma’daki 301 ma-
dencimiz olmak üzere iş cinayetlerinde 
yaşamını yitiren tüm emekçilerimizi 
rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz mesajına, Usta Şair Nazım Hikmet 
Ran’ın Türkiye İşçi Sınıfına Selam şiiri-
nin; “Beklenen günler, güzel günlerimiz 
ellerinizdedir; haklı günler, büyük gün-
ler, gündüzlerinde sömürülmeyen, ge-
celerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve 
hürriyet günleri” dizeleriyle son verdi.

“EMEĞİ YOK SAYAN DÜZENİN KARŞISINDAYIZ”
01.05.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü 
nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasın-
da Türkiye’nin, Basın Özgürlüğü Gü-
nü’ne yine karanlık bir tabloyla girdi-
ğini vurgulayarak, “Toplumun yararını 
ve özgürlükleri savuna basın özgür 
değilse, kimse özgür değildir” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Türkiye basın özgürlü-
ğü sıralamasında 2018 yılında yine 180 
ülke arasında 157’nci sırada yer almıştır. 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 
Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'na 
göre, 2018 yılında dünyada en az 80 
gazeteci ve basın mensubu öldürüldü. 
Raporda Türkiye, tutuklu gazeteci sayı-
sında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 

“TEK SESLİ MEDYA, TEK SESLİ TÜRKİYE 
YARATILMAK İSTENİYOR”
Gazeteciliğin, evrensel basın ilkelerine 
göre yapılamadığı zorlu bir dönemden 
geçiyoruz. Ülkemizde tek sesli medya, 
tek sesli Türkiye yaratılmak istenmesi 
nedeniyle; basın sektöründe on bin-
lerce gazeteci işsiz kalmıştır, çalışanlar 
da mesleğini özgürce yapamamakta-
dır. Basında tek seslilik, demokrasimi-
zi ve ülkemizin itibarını zedelemiştir. 
Özgür basın, demokrasinin vazgeçil-
mezidir ve demokrasi, özgür basının 
varlığıyla güçlenir. Çok seslilik özgürlük-
tür, demokrasidir” ifadesini kullandı.
Açıklamasında, medyanın siyasi iktida-
ra teslim olmaması gerektiğini belirten 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemizin bağımlı, tek sesli medyaya 
değil; özgür, tarafsız, çok sesli medyaya 
ihtiyacı var. Türk hukukunda basın ve 
iletişim özgürlüğünün temeli, Anaya-
sa’nın 22. Maddesi’ne dayanır. Haber 
alma ve iletişim özgürlüğü anayasayla 
ve yasalarla belirlenmiş ve güvence al-
tına alınmıştır. Çağdaş dünyanın en te-
mel insan haklarından olan haber alma, 
yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili 
aracı olan basın; çoğulcu, katılımcı, öz-
gürlükçü, demokratik hukuk devletinin 
gereklerine uygun olarak özgür olma-
lıdır.  Sadece gazetecilik yaptıkları için 
Cumhuriyet Gazetesi yazarları başta 
olmak üzere, birçok basın mensubu-
muz cezaevlerinde. Fikir ve düşünce 
insanları demir parmaklıklar arkasında 
olduğu sürece, ülkede ifade özgürlü-
ğünden, demokrasiden, basın özgürlü-
ğünden bahsedemeyiz. Sansüre, ifade 
özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün 
kısıtlanmasına karşı mücadele etmek, 
yalnızca basın emekçilerinin görevi 
değildir. Bu konuda herkese sorum-
luluk düşmektedir. Çünkü toplumun 
yararını ve özgürlükleri savuna basın 
özgür değilse, kimse özgür değildir.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gü-
nü’nü gururla kutlayacağımız, se-
simizi daha özgürce duyurabilece-
ğimiz bir dünya diliyorum. Özgür 
düşünen ve yazan kalemlerin, bu 
uğurda yaşamını feda etmiş tüm ba-
sın emekçilerinin Dünya Özgür Ba-
sın Günü’nü kutlarım. Özgür basın 
susturulamaz” şeklinde konuştu.

“BASIN ÖZGÜR DEĞİLSE, KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR”
03.05.2019

“FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ VE BARIŞ İSTEMİ 
YARGILANMIŞTIR”
7 Temmuz 2003 tarihinde Cumhurbaş-
kanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu, Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşme-
si’ne bazı çekinceler koyarak imzalamış 
ve sözleşme yürürlüğe girmiştir.  Bu 
sözleşmenin 20. Maddesi; ‘Her türlü 
savaş propagandası, hukuk tarafından 
yasaklanır’ hükmünü ihtiva etmektedir. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
yaptıkları açıklamada ‘savaş bir halk 
sağlığı sorunudur’ ifadelerini kullanan 
ve 2016-2018 döneminde Türk Tabiple-
ri Birliği Merkez Konseyi’nde görev ya-
pan 11 üye hakkında,  ‘halkı kin ve düş-
manlığa tahrik’ suçundan hapis cezası 
verilmesi kararını yaptığı yazılı açıklama 
ile kınadı. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz açıklamasında, “Alınan karar hu-
kuki değil, siyasidir. Fikir özgürlüğü ve 
barış istemi yargılanmıştır. Barış talebi 
suç değildir, cezalandırılamaz” dedi.
Türk Tabipleri Birliği eski Merkez Kon-
seyi 11 üyesinin savaş karşıtı açıkla-
maları nedeniyle yargılandığı davanın 
karar duruşması 03.05.2019 tarihinde 
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü. Alınan  kararda 10 kişiye ayrı 

ayrı ikişer kez 10 ay, Bir kişiye ise 3 yıl 
3 ay 22 gün hapis cezası kararı verildi. 
Kararı yaptığı yazılı açıklama ile kınayan 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “2018 
yılı Ocak ayında TTB Merkez Konseyi 
tarafından; ‘Savaş, doğada ve insanda 
tahribat yapan, toplumsal yaşamı teh-
dit eden, insan eliyle yaratılan bir halk 
sağlığı sorunudur’, cümlesi ile başlayan 
ve ‘savaşa hayır, barış hemen şimdi’ 
cümlesi ile biten bir açıklama yayım-
lanmıştır. Bu açıklama üzerine hükü-
met yetkilileri, TTB Merkez Konseyine 
karşı da savaş ilan etmiş, bir süre sonra 
konsey üyeleri, bir bir evlerinden gözal-
tına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakılmışlardır. Sonrasında 
haklarında dava açılmıştır.   03.05.2019 
tarihindeki karar duruşmasında da 

üyelere hapis cezası verilmiştir. Bu ka-
rarın hukuki hiçbir dayanağı yoktur, 
tamamen siyasidir. Savaşa karşı barış 
istemek bir haktır ve insanlığı koruma-
nın sorumluluğudur. Bu nedenle barış 
talebi suç değildir, cezalandırılamaz.

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “BARIŞ TALEBİ SUÇ 
DEĞİLDİR, CEZALANDIRILAMAZ”

04.05.2019

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşil-
boğaz ve yönetim kurulu yaptığı basın 
açıklaması ile Yüksek Seçim Kurulu’nun, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı seçiminin iptali ve yenilenmesi kara-
rını sert bir dille kınadı. YSK’nın hukuk 
cinayetine ortak olduğunu belirten 
Yeşilboğaz, “YSK, halkın iradesine, de-
mokrasiye, hukuka darbe yapmıştır. Bu 
karar; hukukun katledildiği, demokrasi-
nin, adaletin, halkın iradesinin ayaklar 
altına alındığı kara bir leke olarak tari-
he geçecektir. Tarih, bu kararı verenleri 
unutmayacak, unutturmayacak” dedi.

“KARAR HUKUKA VE KAMU 
VİCDANINA SIĞMADI”
Mersin Adliyesi önünde avukatların 
katılımıyla gerçekleşen basın açıkla-
masına vatandaşlar da destek verdi. 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Ye-
şilboğaz konuşmasında, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun 31 Mart’ta yapılan seçimin 
İstanbul’da iptali ve yenileme kararının, 
hukuka ve kamu vicdanına sığmadığını 
ifade ederek, “Bu karar sadece belli bir 
siyasi grubun değil, AKP’ye oy veren va-
tandaşların dahi vicdanını rahatsız et-
miştir. 298 sayılı Seçim Kanunu, sandık 
kurulu başkanı ve üyelerinin nasıl be-
lirleneceğini açıkça ortaya koymuştur. 
Aynı zarftan çıkan meclis üyesi, muh-
tar ve ilçe belediye başkanları kabul 
edilip, büyükşehir belediye başkanlığı 
seçiminin iptal edilmesi, kararın siyasi 
olduğunun apaçık göstergesidir. Kısa-
cası, aynı zarftan çıkan dört pusuladan 
üçünün kabul edilip, bir tanesinin kabul 
edilmemesi hukuk tanımazlıktır, top-
lumun aklıyla dalga geçmektir. Sandık 
kurulları,  kamu otoritesi tarafından 
belirlenmiş, sandık kurullarının göre-
vi kesinleşmiştir. Sandık kurullarına 
kanunda belirtilen sürede itiraz edil-
memiştir. Sandık kurullarının kanuna 
aykırı kurulduğu düşünülse dahi, seçim 
sonucuna nasıl etki ettiği somut ola-



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemizin bağımlı, tek sesli medyaya 
değil; özgür, tarafsız, çok sesli medyaya 
ihtiyacı var. Türk hukukunda basın ve 
iletişim özgürlüğünün temeli, Anaya-
sa’nın 22. Maddesi’ne dayanır. Haber 
alma ve iletişim özgürlüğü anayasayla 
ve yasalarla belirlenmiş ve güvence al-
tına alınmıştır. Çağdaş dünyanın en te-
mel insan haklarından olan haber alma, 
yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili 
aracı olan basın; çoğulcu, katılımcı, öz-
gürlükçü, demokratik hukuk devletinin 
gereklerine uygun olarak özgür olma-
lıdır.  Sadece gazetecilik yaptıkları için 
Cumhuriyet Gazetesi yazarları başta 
olmak üzere, birçok basın mensubu-
muz cezaevlerinde. Fikir ve düşünce 
insanları demir parmaklıklar arkasında 
olduğu sürece, ülkede ifade özgürlü-
ğünden, demokrasiden, basın özgürlü-
ğünden bahsedemeyiz. Sansüre, ifade 
özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün 
kısıtlanmasına karşı mücadele etmek, 
yalnızca basın emekçilerinin görevi 
değildir. Bu konuda herkese sorum-
luluk düşmektedir. Çünkü toplumun 
yararını ve özgürlükleri savuna basın 
özgür değilse, kimse özgür değildir.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gü-
nü’nü gururla kutlayacağımız, se-
simizi daha özgürce duyurabilece-
ğimiz bir dünya diliyorum. Özgür 
düşünen ve yazan kalemlerin, bu 
uğurda yaşamını feda etmiş tüm ba-
sın emekçilerinin Dünya Özgür Ba-
sın Günü’nü kutlarım. Özgür basın 
susturulamaz” şeklinde konuştu.

“FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ VE BARIŞ İSTEMİ 
YARGILANMIŞTIR”
7 Temmuz 2003 tarihinde Cumhurbaş-
kanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu, Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşme-
si’ne bazı çekinceler koyarak imzalamış 
ve sözleşme yürürlüğe girmiştir.  Bu 
sözleşmenin 20. Maddesi; ‘Her türlü 
savaş propagandası, hukuk tarafından 
yasaklanır’ hükmünü ihtiva etmektedir. 

Darbe girişimi bahane edilerek; mu-
halif tüm kesimlerin itirazlarına karşı, 
polisi ve yargıyı harekete geçirerek fi-
kir özgürlüğünü ortadan kaldırmaya 
yönelik alınan bu kararı kınıyorum. 
Devlet, imzalanan sözleşmeye ve Ana-
yasa’nın 90. maddesine göre bağlayıcı 
olan uluslararası sözleşme hüküm-
lerinin gereğini yerine getirmelidir. 
Farklı fikirleri cezalandırmak yerine, 
şiddet içermeyen ya da şiddet çağrısı 

içermeyen tüm fikirlerin özgürce dile 
getirilmesini teşvik etmeli ve koruma-
lıdır. Sözleşme ve AİHM kriterlerine 
göre, TTB Merkez Konseyi üyelerine 
verilen hapis cezası kararıyla; fikir öz-
gürlüğü ve barış istemi yargılanmıştır. 
Bu kararı kabul edilemez buluyoruz. 
Mersin Barosu olarak, sürecin takip-
çisi olacağımızı bildirerek, TTB üyeleri 
hakkında derhal beraat kararı verilme-
sini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşil-
boğaz ve yönetim kurulu yaptığı basın 
açıklaması ile Yüksek Seçim Kurulu’nun, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı seçiminin iptali ve yenilenmesi kara-
rını sert bir dille kınadı. YSK’nın hukuk 
cinayetine ortak olduğunu belirten 
Yeşilboğaz, “YSK, halkın iradesine, de-
mokrasiye, hukuka darbe yapmıştır. Bu 
karar; hukukun katledildiği, demokrasi-
nin, adaletin, halkın iradesinin ayaklar 
altına alındığı kara bir leke olarak tari-
he geçecektir. Tarih, bu kararı verenleri 
unutmayacak, unutturmayacak” dedi.

“KARAR HUKUKA VE KAMU 
VİCDANINA SIĞMADI”
Mersin Adliyesi önünde avukatların 
katılımıyla gerçekleşen basın açıkla-
masına vatandaşlar da destek verdi. 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Ye-
şilboğaz konuşmasında, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun 31 Mart’ta yapılan seçimin 
İstanbul’da iptali ve yenileme kararının, 
hukuka ve kamu vicdanına sığmadığını 
ifade ederek, “Bu karar sadece belli bir 
siyasi grubun değil, AKP’ye oy veren va-
tandaşların dahi vicdanını rahatsız et-
miştir. 298 sayılı Seçim Kanunu, sandık 
kurulu başkanı ve üyelerinin nasıl be-
lirleneceğini açıkça ortaya koymuştur. 
Aynı zarftan çıkan meclis üyesi, muh-
tar ve ilçe belediye başkanları kabul 
edilip, büyükşehir belediye başkanlığı 
seçiminin iptal edilmesi, kararın siyasi 
olduğunun apaçık göstergesidir. Kısa-
cası, aynı zarftan çıkan dört pusuladan 
üçünün kabul edilip, bir tanesinin kabul 
edilmemesi hukuk tanımazlıktır, top-
lumun aklıyla dalga geçmektir. Sandık 
kurulları,  kamu otoritesi tarafından 
belirlenmiş, sandık kurullarının göre-
vi kesinleşmiştir. Sandık kurullarına 
kanunda belirtilen sürede itiraz edil-
memiştir. Sandık kurullarının kanuna 
aykırı kurulduğu düşünülse dahi, seçim 
sonucuna nasıl etki ettiği somut ola-

rak açıklanamamıştır” diye konuştu.

“TARİH, BU KARARI VERENLERİ 
UNUTMAYACAK”
YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
seçimlerini hiçbir hukuki dayanak ol-
madan iptal ederek, halkın iradesine, 
demokrasiye, hukuka darbe yaptığını 
vurgulayan Baro Başkanı Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Halkın özgür iradesi, devlet 
tarafından hiçe sayılmıştır. Siyasi iktidar 
seçime doğrudan müdahale etmiştir. 
Bu karar, bölünme tohumları atmaya 
yönelik bir karardır. Tarafsız ve bağım-
sız olması gereken YSK, bağımsızlığını 
tamamen yitirerek siyasi tavır takınmış 
ve taraf olmuş, skandal bir karar imza 
atmıştır. YSK’nın vermiş olduğu bu ka-
rar hukuki değil, tamamen siyasidir. De-
mokrasiye can veren değerler ayaklar 
altına alınmamalıdır, kanunlar çiğnen-
memelidir. Görüyoruz ki, YSK bu karar-
la hukuk cinayetine ortak olmuştur. Bu 
karar; hukukun katledildiği, demokrasi-
nin, adaletin, halkın iradesinin ayaklar 
altına alındığı kara bir leke olarak tari-
he geçecektir. Tarih, bu kararı verenleri 
unutmayacak, unutturmayacak. Huku-
ku çiğneyerek bu kararı verenler istifa 
etmelidir. Kanunsuzluğu, adaletsizliği 
ilke edinenlere de, kanun ve adalet bir 

gün lazım olacaktır” şeklinde konuştu.

“KENDİNİZİ FAŞİZME TESLİM 
ETMEYİN”
Hak, hukuk ve adaleti ayakta tutmak 
için var olan avukatların, dikta rejimi-
nin kurulmasına, hukukun çiğnenme-
sine, buna geçit verilmesine izin ver-
meyeceklerini vurgulayan Yeşilboğaz, 
“Bu hukuksuzluğa ne avukatlar, ne de 
toplum izin verecektir. Ülkemizin acilen 
mevcut otoriter ve baskıcı rejimden, 
özgürlükçü demokratik rejime geçme-
sine ihtiyacı vardır. Halkın iradesine ya-
pılan bu ihanet, ülkemizin demokrasisi 
ve toplumsal barışı açısından telafisi 
mümkün olmayacak tehlikeli sonuç-
lara neden olacaktır. YSK’yı üstünlerin 
hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. Halkı-
mızı bu konuda sağduyulu olmaya, 23 
Haziran 2019’da yeniden yapılacak olan 
seçime İstanbulluları sandığa sahip çık-
maya davet ediyoruz. Hep birlikte bu 
ülkenin kurtarıcı iradesi olmak zorun-
dayız, bu girdaptan kurtulmak zorun-
dayız ve diyoruz ki; adalet için, hukuk 
için, özgür iradeniz için, kendinizi faşiz-
me teslim etmeyin” ifadesini kullandı.
Basın açıklamasının ardından avukat-
lar, “hak, hukuk, adalet’ sloganı attı. 

BARO BAŞKANIMIZ BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
“YSK, HALKIN İRADESİNE DARBE YAPMIŞTIR”

07.05.2019



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ile birlikte 49 baro yapmış 
olduğu ortak yazılı açıklamada, Yüksek 
Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve 
yenilenmesi kararını sert bir dille kına-
dı. Açıklamada, “demokrasi birikimimi-
zi, kültürümüzü ve yıllar içinde oluşan 
tüm  içtihatları yok sayarak alınan bu 
karar, demokrasi ve hukuk tarihimizde 
maalesef  KARA BİR LEKE olarak yerini 
alacaktır. Demokrasi, öncelikle halkın 
iradesi ile şekillenen seçim sonuçlarına 
saygı duymakla mümkündür” denildi.
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı Seçimlerinin ip-
taline ilişkin 06.05.2019 tarih-
li kararı nedeniyle barolar olarak 
kamuoyuna açıklama yapma zorun-
luluğu duyduklarının belirtildiği ortak 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“YSK'nın kısa kararından ve kamuoyu-
na yansıyan bilgilerden seçimin; usu-
lüne aykırı oluşturulan seçim kurulları 
nedeniyle iptal edildiği anlaşılmaktadır. 
YSK'nın sandık kurullarının oluşumuna 
ilişkin 135 sayılı Genelgesinin 4. Mad-

desinde 298 Sayılı Yasanın 23. madde-
sine atıfta bulunmak suretiyle;  “…İlçe 
seçim kurulu başkanı, sandık kurulu-
nun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini 
belirlemek için önce, 22'nci maddenin 
birinci fıkrası uyarınca bildirilen liste-
den sandık kurulu başkanı olarak belir-
lenmeyenler arasından, ihtiyaç duyu-
lan sandık kurulu üye sayısının iki katı 
kamu görevlisini ad çekme suretiyle 
tespit eder ve bu kişilerden mani hali 
bulunmayanları sandık kurulu asıl ve 
yedek üyesi olarak belirler. Üyelikle-
rin bu şekilde doldurulması mümkün 
olmazsa, eksiklikler, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından, o çevrede bulu-
nan ve sandık kurulunda görev veril-
mesinde sakınca olmayan kimseler 
arasından tamamlanır” denmektedir. 

“SEÇİMİN İPTALİNİ HUKUKİ VE 
VİCDANİ OLARAK KABUL ETMEK 
MÜMKÜN DEĞİL”
Yani seçim kurullarının oluşumunda 
seçime katılan siyasi partilerin hiçbir 
müdahalesi yoktur. Kaldı ki, YSK ben-
zer şekilde Bursa Mustafa Kemal Paşa 
İlçesi seçimleri için; seçim kurullarının 
02.03.2019 tarihinde kesinleştiği ge-
rekçesiyle, sandık kurullarının usulüne 
uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin 
tam kanunsuzluk iddiasının REDDİNE 
karar vermişken, bir başka seçimin bu 
gerekçe ile İPTALİNİ HUKUKİ VE VİCDA-
Nİ olarak kabul etmek mümkün değildir.
Bu kararla; ülkemizin uzun ve sıkıntılı 
demokrasi tarihinde edinilen tecrübe-
ler, yasal düzenlemeler ve seçim kurul-
larının uygulamaları ile oluşan yerleşik 
içtihatlar, teamüller ve ilke kararları 
yok sayılmıştır.  Hâlbuki bunların tama-

mı seçimlerin sağlıklı işlemesi, millet/
seçmen iradesinin şaibesiz bir şekilde 
sandığa yansıması içindir. Ancak YSK 
kararı ile tüm bu birikim bir yana atı-
lınca, artık seçmenin seçim sonuçları-
na ilişkin kuşku ve endişeleri artacağı 
gibi, sandık kurulu başkan ve üyeleri 
de potansiyel suçlu gibi görülecektir. 

“DEMOKRASİ, SEÇİM SONUÇLARINA 
SAYGI DUYMAKLA MÜMKÜNDÜR”
Demokrasi, öncelikle halkın iradesi 
ile şekillenen seçim sonuçlarına say-
gı duymakla mümkündür. YSK şeklin 
ikincil sayılması gerektiğini, esas olanın 
seçmenin iradesi olduğunu birçok ka-
rarında olduğu gibi ‘mühürsüz oyların 
geçerliliğine ilişkin kararıyla da göster-
miştir. Hal böyleyken; demokrasi biri-
kimimizi, kültürümüzü ve yıllar içinde 
oluşan tüm içtihatları yok sayarak alı-
nan bu karar, demokrasi ve hukuk tari-
himizde maalesef KARA BİR LEKE olarak 
yerini alacaktır. İlkesel bazda yaptığımız 
bu açıklama ile amacımız; hukuksuzlu-
ğu kabul eden anlayışa karşı, temelini 
hukuk ve adaletten alan demokrasi-
ye sahip çıkmak ve onu savunmaktır. 
Bu sürecin İstanbul ve Ülke genelinde 
sağduyuyla ve demokratik kurallara 
uygun bir şekilde sonuçlanmasını dili-
yor, kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.” 

ADANA BAROSU,ADIYAMAN BA-
ROSU,AKSARAY BAROSU, AMASYA 
BAROSU,ANKARA BAROSU,ANTAL-
YA BAROSU,ARTVİN BAROSU,AYDIN 
BAROSU,BALIKESİR BAROSU,BARTIN 
BAROSU ,BATMAN BAROSU ,BİLE-
CİK BAROSU,BOLU BAROSU,BURDUR 
BAROSU,BURSA BAROSU,ÇANAKKA-

LE BAROSU,DENİZLİ BAROSU,Dİ-
YARBAKIR BAROSU,DÜZCE BARO-
SU,ESKİŞEHİR BAROSU,GAZİANTEP 
BAROSU,GİRESUN BAROSU,HATAY 
BAROSU,ISPARTA BAROSU ,İSTAN-
BUL BAROSU,İZMİR BAROSU,KAS-
TAMONU BAROSU,KIRKLARELİ BA-
ROSU,KOCAELİ BAROSU,MALATYA 
BAROSU,MANİSA BAROSU,MERSİN 
BAROSU,MUĞLA BAROSU,MUŞ BA-
ROSU ,NİĞDE BAROSU,ORDU BARO-
SU ,OSMANİYE BAROSU,SAMSUN 
BAROSU,SİİRT BAROSU,SİNOP BA-
ROSU,ŞANLIURFA BAROSU,ŞIRNAK 
BAROSU ,TEKİRDAĞ BAROSU,TOKAT 
BAROSU,TRABZON BAROSU,TUN-
CELİ BAROSU,YALOVA BAROSU,-
ZONGULDAK BAROSU,VAN BAROSU

49 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA:“YSK’NIN KARARI, 
DEMOKRASİ VE HUKUK TARİHİMİZİN KARA LEKESİDİR”
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49 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA:“YSK’NIN KARARI, 
DEMOKRASİ VE HUKUK TARİHİMİZİN KARA LEKESİDİR”Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-

gin Yeşilboğaz, 10-16 Mayıs Engel-
liler Haftası nedeniyle yaptığı ya-
zılı açıklamada; engelli haklarının, 
küresel bir çözüm platformunda ele 
alınması gerektiğini vurgulayarak, 
“Engellilerin, engelsiz bir yaşam sür-
dürebilmelerinin önünde var olan top-
lumsal bariyerlerimizi kaldırmak zorun-
dayız. Engelli yoktur, engel vardır” dedi. 
Engelli vatandaşların, hayatın her 
alanında kimseye muhtaç olmadan 
hayatlarını sürdürebilmelerinin te-
mel bir insan hakkı olduğunun unu-
tulmaması gerektiğine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Türkiye, BM Engelli İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne 2007 yılında imza attı, 
2009’da da sözleşme Bakanlar Kuru-
lu’nda onaylandı. Sözleşmenin gerek-
leri bugün ne kadar uygulanıyor? Her 
ne kadar sözü edilen haklar hukukta 
güvence altına alınmışsa da, engelli 
hakları pratik hayata uygulamaya geç-
memektedir. Toplumun her alanında, 
engelli vatandaşlara yönelik ayrım-
cılık ve hak ihlalleri had safhadadır.

“ENGELLERİN AŞILMASINDA KÖPRÜ 
GÖREVİ GÖRMEYE HAZIRIZ”
Bunun yanı sıra, engellilerin engelsiz 
bir yaşam sürdürebilmelerinin önün-
de toplumsal bariyerlerimiz var. Bu 
bariyerlerimizi kaldırmak zorunda-
yız. Engelli bireyin önündeki engeller,  
onların hayat kalitesini yükseltme is-
teğini yok ediyor ve zorluklar aile ile 
birlikte yaşanıyor. Hayatın neredeyse 
her alanından kendilerini soyutlamak 
zorunda kalan engellilerin; kişilik, 

eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik 
hakları hususunda yasalarda yer alan 
hükümlerin uygulanması, onlara uy-
gun çevre ve fiziki düzenlemelerin 
yapılmış olması, tedavi, özel eğitim, 
sağlık, istihdam ve iş hayatında fırsat 
eşitliğinin sağlanması, çağdaş yaşa-
mın gereğidir. Engelli bireylerin top-
luma kazandırılması, insan haklarının 
eşit ölçüde sağlanması, temel hak ve 
özgürlüklerine kavuşması; engellilerin 
sosyal hayata katılmasını sağlayabile-
cek politikalar üretilmesi, kurum, ku-
ruluşların ve sivil toplum öğütlerinin 
yerelde ortak çalışmaları, farkındalık 
yaratmaları ile mümkündür. Engelle-

rin aşılmasında Mersin Barosu olarak, 
köprü görevi görmeye hazırız. Engelli 
hakları, küresel bir çözüm platfor-
munda ele alınmalıdır. Çünkü engelli 
vatandaşlarımızın sorunları sadece 
kendilerinin ve ailelerinin değil; top-
lumun, bütün insanların sorunudur. 
Engelli yoktur, engeller vardır. Engelsiz 
bir yaşam sağlamak herkesin görevidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, engellilere 
yönelik politika ve uygulamaların, insan 
hakları ve fırsat eşitliği temeline otur-
tulmasını ümit ederek; engelli bireyle-
rimize, sorunlarının çözümlendiği, ge-
leceğe daha umutla bakabildiği özgür 
bir yaşam diliyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “ENGELLİ YOKTUR, ENGEL VARDIR”
09.05.2019

“Annelerimiz; koşulsuz sevginin, şef-
katin varlığını hissettirendir, toplumsal 
barışın, huzurun sağlanmasında, top-
lumun gelişmesinde öncü rol oynayan, 
yarınlarımızı emanet edebileceğimiz 
nesiller yetiştiren ilk öğretmenimizdir. 
Kısacası anneler toplumun mimarıdır. 
Güçlü anne, güçlü gelecek demektir. 
Anneler her alanda yeterince söz sa-
hibi olduklarında, onların yarınlarımızı 
emanete edebileceğimiz nesiller ye-
tiştireceklerine olan inancımız tamdır.  
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
“Kadının en büyük görevi analıktır. İlk 
eğitim verilen yerin ana kucağı olduğu 
düşünülürse, bu görevin önemi yete-
rince anlaşılır. Ulusumuz güçlü bir ulus 
olmaya azmetmiştir. Bugünün gerekle-

rinden biri de kadınlarımızın 
her bakımdan yükselmelerini 
sağlamaktır. Bundan dolayı 
kadınlarımız da bilgin, fen 
bilgini de olacaklar ve erkek-
lerin geçtikleri bütün öğrenim 
derecelerinden geçecekler-
dir. Sonra kadınlar toplum 
hayatında erkeklerle beraber 
yürüyerek, birbirinin yardım-
cısı ve desteği olacaklardır” 
sözü, annelerimizin önemini 
en güzel şekilde özetlemiştir.
Bu vesileyle, başta şehit an-
neleri olmak üzere, dünyanın 
en yüce görevini yerine getiren, borcu-
muzu ne yaparsak ödeyemeyeceğimiz, 
hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimiz 

olan annelerimizin Anneler Günü’nü 
kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.
                                           AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

MERSİN BAROSU BAŞKANI

“TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

12.05.2019



“Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Ma-
nisa’nın Soma ilçesinde 
alınmayan önlemler ne-
ticesinde 301 madenci-
nin hayatını kaybettiği 
maden faciasının 5. 
yıldönümünde yaptığı 
yazılı açıklamasında, 
“Soma hala karanlık. 
Katiller değil, avukat 
tutuklu. Soma için 
adalet istiyoruz” dedi.
13 Mayıs 2014 tari-
hinde meydana gelen 
Soma maden faciasında 
hayatını kaybeden 301 
işçinin ailelerinin yüre-
ği soğumamışken, 4 yıl 
süren dava sonucunda 
sorumlulara ödül gibi 
cezalar verildiğini be-
lirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Katliamın sorum-
lularının bir kısmı adalet önünde hesap 
dahi vermedi. Yetmedi, katliamın so-
rumluluğu mahkeme tarafından tescil-
lenmiş olan patron Can Gürkan serbest 

bırakıldı. Kamu görevlilerin yargılanma-
sı engellendi, madenci ailelerinin avu-
katı ise tutuklandı. İş güvenliği ihmal 
sonucu 301 kişinin hayatını kaybetme-
sine sebep olanlar, cinayeti işleyenler 

yargı lanmamıştır, 
Somalı ailelerin avu-
katlığını yapmak, 
suç sayılmıştır, avu-
kat tutuklanmıştır. 
Soma hala karanlık. 
Cinayeti işleyen-
ler yargılanmadığı 
sürece Soma hep 
karanlık kalacak. 
Soma için adalet 
istiyoruz, Soma ay-
dınlanmalı. Somayı 
unutmak demek, 
cinayete sessiz kal-
mak, yeni iş cina-
yetlerinin önünü 
açmak demektir. 
İnsanca, güvenceli 
ve güvenli yaşamı 
savunmak için So-
mayı unutma, unut-
turma. İş cinayet-

lerinde Soma ilk değil ama 
mücadele etmezsek son da olmaya-
cak. Kaybettiğimiz 301 madencimize 
Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine 
sabırlar diliyorum” ifadesini kullandı. 

“SOMA HALA KARANLIK
KATİLLER DEĞİL, AVUKAT TUTUKLU”

13.05.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Atatürk’ün Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunda milli mücadeledeki 

ilk adımı olan Samsun’a çıkışının 100. 
yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli 
mücadeleyi başlattığı ve doğum gü-
nüm dediği 19 Mayıs 1919 tarihinin; 
milletimizin kaderini değiştiren, ülke-
mizin geleceğine yön veren, özgürlük 
ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı bir gün 
olduğunu belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 
işgale çaresizce boyun eğmemiş, kurtu-
luşa, bağımsızlığa, özgürlüğe susamış 
milletimizin yanında yer almış ve dört 
bir yanı zaptedilmiş vatanımızın kur-
tuluş mücadelesine önderlik etmiştir.

“CUMHURİYET KAZANIMLARI YOL 
GÖSTERİCİMİZ OLMALI”
Özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı  
daha güçlü sürdürmek istiyorsak, Ata-
türk’ün önderliğinde kazandıklarımızın 
kıymetini bilmek zorundayız. Cumhuri-

yet kazanımları yol göstericimiz olma-
lıdır. Bunun için gençlerimiz, 19 Mayıs 
1919 ruhuyla yetiştirilmelidir. 19 Mayıs 
ruhu; milletimizin yeniden doğuşu, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş 
müjdecisi, hürriyete, bağımsızlığa, öz-
gürlüğe duyulan inancın vazgeçilmez-
liğidir. 19 Mayıs ruhu; zulme, işgal ve 
istilaya başkaldırışın simgesidir, dünya-
daki ezilmiş, işgale uğramış milletlerin 
umududur. 19 Mayıs ruhunun hiç sön-
meyeceğine inancımız tamdır. Çünkü 
100 yıllık özgürlük hala ruhumuzda. 
Aynı ruh ve aynı inançla, özgürlüğümü-
ze ve bağımsızlığımıza sahip çıkan, bu 
coğrafyada sonsuza kadar var olacağı-
mızın teminatı olan gençlerimize arma-
ğan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramımızı  kutluyor, 
kurtuluş mücadelesinin önderi Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ:  “100 YILLIK 
ÖZGÜRLÜK HALA RUHUMUZDA”
19.05.2019

Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyo-
nu, Mersin Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi ve Türkiye’deki baroların kadın 
hakları merkezleri tarafından; Diyar-
bakır Barosu üyesi Av. Müzeyyen Boy-
lu’nun boşanmak istediği eşi tarafından 
öldürülmesi ve son zamanlarda artan 
kadın cinayetlerine ilişkin eş zamanlı 
ortak basın açıklaması yaptı. Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi adına 
ortak bildiriyi okuyan Başkan Av. Şirin 
Güner; “Bu cinayet bize kral çıplaktır 
demektedir. Sistemin kadını koruma-
dığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin 
etkisiz olduğu bir gerçektir. Toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanamama-
sı, kadına şiddeti artırıyor. Toplumsal 
zihniyet dönüşümü sağlanmalı” dedi.

“SİSTEM KADINI KORUYAMIYOR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yönetim kurulumuz, Mer-
sin Barosu Kadın Hakları Merkezi üye-
leri ve avukatların katılımıyla, Mersin 
Baro Odasında ortak bildiriyi okuyan 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merke-
zi Başkanımız Av. Şirin Güner, “Kadına 
karşı şiddetin önlenmesi için her za-
man fedakârca çalışan kadın avukatlar 
olarak; Diyarbakır Barosu üyesi kadın 
meslektaşımız Müzeyyen Boylu doktor 
eşi tarafında 14 kurşunla, Aydın’dan 
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Nergis Yavaş’ın eşi tarafından bıçakla-
narak, İzmir’den de Gizem Dabak ve 
iki yaşındaki oğlunun, birlikte olduğu 
erkek tarafında öldürülmüş olmala-
rının büyük üzüntüsü içindeyiz. Mes-
lektaşımız Av. Müzeyyen Boylu’nun 
öldürülmesi, kadın cinayetidir. Eğitimli 
kişiler arasında yaşanan bir boşanma 
davasının bile kadın cinayetiyle sonuç-
lanması; ülkemizde kadın şiddetinin 
geldiği durumun vahim ve ürkütücü bir 
tablosudur. Bu cinayet, bize kadına kar-
şı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ay-
rımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde 
göstermektedir. Konu ‘kadın’ olduğun-
da sosyal, ekonomik ve eğitim farkının 
olmadığını görmek son derece rahat-
sız edici bir durumdur. Bu cinayet bize 
“kral çıplaktır” demektedir. Son yıllarda 
kadınlara yönelik şiddetin ve kadın ci-
nayetlerinin artması sistemde birçok 
yanlışın olduğunu bize göstermektedir. 
Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı 
gösteremediği bir sonuç olarak karşı-
mızdadır. Sistemin kadını korumadığı, 
önleyici ve koruyucu tedbirlerin etki-
siz olduğu bir gerçektir” diye konuştu. 

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN 
SAĞLANAMAMASI, KADINA ŞİDDETİ 
ARTIRIYOR”
Özellikle son zamanlarda boşanma da-

valarının ve nafaka taleplerinin kadına 
karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamu-
oyunda yaratılan algının, kadına karşı 
şiddetin artmasına yol açtığına vurgu 
yapan Av. Şirin Güner, “Bu tehlikeli 
durumun derhal sonlandırılması için 
yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın 
şiddetini artıran nedenler boşanma da-
valarının açılması veya nafaka taleple-
ri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran 
nedenlerin başında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmaması ve kadını öz-
gür bir birey olarak değerlendirmeyip 
onu aile içerisinde sadece bir eş, bir 
anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak 
gören ve göstermeye çalışan zihniyet 
gelmektedir. Bu nedenle yetkililerin sa-
mimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış 
açısını değiştirmek için toplumsal zihni-
yet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar 
yapması zorunluluğunu bir kez daha 
önemle ifade ediyoruz. Meslektaşımız 
Av. Müzeyyen Boylu’ nun öldürülme-
sini kınıyor, ailesine; başta Diyarbakır 
Barosu olmak üzere tüm meslektaşla-
rımıza başsağlığı diliyor, davanın takip-
çisi olacağımızı beyan ediyoruz. Mersin 
Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 
dün olduğu gibi bugün de kadının insan 
haklarının sağlanması için mücadele-
mizi kesintisiz sürdüreceğimizi kamuo-
yuyla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

AV. ŞİRİN GÜNER:  “KADIN 
CİNAYETİNİN ADI: KRAL ÇIPLAKTIR”

21.05.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve 
kısıtlamalar ile yasal haklarının engel-
lenmesine yönelik olarak devam eden 
açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına 
dikkat çekmek için, 9-29 Nisan 2019 
tarihlerinde Mersin Adliye’si önünde 
oturma eylemi ve basın açıklaması ya-
pan Mersin Barosu’na kayıtlı 19 avu-
kat hakkında, soruşturma açılmasını, 
ayrıca eyleme katılan avukatların te-
rör örgütüyle bağının olup olmadığı-
nın incelenmesinin istenmesini yaptığı 
basın açıklaması ile kınadı. Yeşilboğaz 
açıklamasında; açılan soruşturmanın 
hukukun üstünlüğüne, savunma hak-
kına, fikir ve ifade özgürlüğüne, top-
lantı ve gösteri düzenleme hakkına, 
avukatlık mesleğinin onuruna açıkça 
bir saldırı ve savunmayı hiçe sayan bir 
anlayışın tezahürü olduğunu vurgula-
yarak, “Hukuka aykırı bu soruşturma, 
meslektaşlarımızın ifadesi dahi alın-
madan derhal sonlandırılmalı” dedi.

“HAKLARIN KULLANIMINDA SİYASİ 
KONJÜKTÜRE GÖRE DEĞİŞKENLİK 
GÖSTERİLMEMELİDİR” 
Mersin Barosu yönetim kurulumuz ve 
avukatların katılımıyla Mersin Baro 
Odasında yapılan basın açıklamasında 
konuşan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Cezaevlerinde yaşanan hak 
ihlalleri ve kısıtlamalar ile yasal hak-
larının engellenmesine yönelik olarak 
devam eden açlık grevlerine ve ölüm 
oruçlarına dikkat çekmek için, 9-29 Ni-
san 2019 tarihlerinde Mersin Adliye’si 
önünde oturma eylemi ve basın açık-
laması yapan Mersin Barosu’na kayıtlı 
19 meslektaşımız, ‘2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na mu-
halefet’ ve 'kamu kurumu veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının faaliyetlerinin engellenmesi' id-
dialarıyla soruşturma açılmıştır. Mersin 
Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, Mersin 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi'ne de bir yazı yazarak, eyleme 
katılan avukatların terör örgütüyle ba-
ğının olup olmadığının incelenmesini 
istemiştir. Toplantı ve gösteri düzenle-
me hakkı,  uluslararası sözleşmelerle 
ve Anayasayla güvence altına alınmış 
bir haktır. ‘Kamu kurumu veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının faaliyetlerinin engellenmesi’ 
iddiası ise oturma eyleminin 12:20 de 
çalışma saatleri dışında ve adliye bah-
çesinde yapılması nedeniyle gerçekçi 
durmamaktadır. Hukukun üstünlüğü 
ilkesi, günümüzde dilimizden düşürme-
diğimiz; kazanılması için ciddi uğraşlar 
vermek zorunda kaldığımız bir değer-
dir. Hukukun üstünlüğü, ‘gücünü bizzat 
hukuktan alan yargının, yasamanın iş-
lemlerini, yürütmenin de eylem ve iş-
lemlerini yargısal yönden denetleyerek 
yargı kararlarının herkesi, özellikle ya-
sama ve yürütme erklerini bağlaması’ 
olarak tanımlanmaktadır.     Bu hakların 
kullanımı hiçbir şekilde siyasi konjük-
türe, yere ve zamana göre değişkenlik 
gösterilmemelidir” ifadesini kullandı. 

“AVUKATLIK MESLEĞİNİN 
DEĞERSİZLEŞTİRİLDİĞİ ÜLKELERİN 
HUKUK SİSTEMİ ZAYIFTIR”
Açıklamasında, Avukatlık Kanunu’nun 
barolara vermiş olduğu görev ve yet-
kiler hakkında bilgiler veren Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlık 
Kanunu’nun sekizinci kısmında, ‘Ba-
roların Kuruluş ve Nitelikleri’ başlıklı 
76. maddesi; barolara, hukukun üs-
tünlüğünü, insan haklarını savunmak 

ve korumak görevini vermiştir. Avu-
katlık Kanunu’nun 95/21. maddesin-
de de, hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu 
kavramlara işlerlik kazandırmak, baro 
yönetim kurullarının görevleri arasın-
da sayılmıştır. 27 Ekim 2002 tarihinde 
Sydney’de toplanan Uluslararası Avu-
katlar Birliği Genel Kurulu’nca kabul 
edilen Turin İlkeleri’ne göre; ‘Coğrafi ve 
ekonomik bağlamlar ne olursa olsun, 
avukatlar medeni, siyasi, ekonomik, 
sosyal veya kültürel nitelikteki insan 
haklarının savunulmasında temel bir 
rol oynamaya de¬vam etmektedirler.’ 
Baroların, adil yargılanma hakkı, öz-
gürlükler ve hukuk güvenliği, mülki-
yet hakları ve hukuk güvenliği, cinsel 
kimlik hakları, mülteci hakları, cezaevi 
sorunları izleme ve araştırma, ifade öz-
gürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
gibi çok geniş bir yelpazede mücade-
le etme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Avukatlar; her zaman ifade ettiğimiz 
gibi, hak arama özgürlüğünün, sa-
vunma hakkının ve hukuk devletinin 
en temel güvencesidir. Toplumun bir 
arada yaşamasını sağlayan en temel 
değer adalet ise, adaletin temel un-
suru da avukat ve avukatlık mesleği-
dir. Adil ve demokratik bir toplumda 
ancak avukatların bağımsızlığı ve öz-
gürlüğünden söz edilebileceği gibi, 
bireylerin kolayca avukata ulaşamadı-
ğı, avukatın da tam bir bağımsızlık ve 
özgürlük içinde ve etkili şekilde mes-
leğini icra edemediği bir toplumda, 
adil yargılama hakkından ve bireylerin 
hukuk güvenliğinden söz edilemez.
Avukatlık mesleğinin sadece demok-
ratik rejimlerde gerçek varlığını sürdü-
rebildiği; avukatların özgür ve güvenli 
olduğu ölçüde devleti ve hukuksal 
sistemi güçlendirdiği açıktır. Avukatlık 
mesleğinin değersizleştirildiği ülke-
lerde, hukuk sisteminin zayıfladığı ve 
yurttaşların devlete olan güvenleri-
nin ortadan kalkacağı toplumsal bir 
gerçekliktir. Mesleğimizin temelini 
oluşturan bağımsız savunma hakkı-
na yönelik engellemelerin, baskıla-
rın ve kötü muamelelerin önlenmesi 
için ilgili idari birimler ile görüşmek, 
yazılı başvuru yapmak, meslektaşla-
ra yapılan baskı ve fiili müdahaleler 
nedeni ile yasal yollara başvurmak da 
baroların görevidir” şeklinde konuştu. 

devamı arka sayfada
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“AVUKATLAR DAVANIN VE OLAYIN 
TARAFI DEĞİLDİR, SEBEBİ HİÇ 
DEĞİLDİR”
Savunmanın herkesin hakkı olduğu-
nu vurgulayan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkemizde yaşa-
nan olağan üstü durumlarda asıl sınav 
vermesi gereken kesim her zaman, 
övündüğümüz mesleğimizin olmazsa 
olmazı bağımsız savunmadır. Mesle-
ğin ifası sırasında, Avukatlar her türlü 
baskıya karşı koyarak, kişileri ve ku-
rumları memnun etmekten kaçınarak, 
hukukun üstünlüğü ve mesleğin onu-
runun korunması bağlamında adaletin 
gerçekleştirilmesine çalışmalıdır. Avu-
katlar davanın ve olayın tarafı değildir, 
sebebi hiç değildir. Savunma herkesin 
hakkıdır. Gelinen noktada taraf tutma-
dan, evrensel insan hakları bağlamın-
da sadece ve sadece gerçek adaletin 
tecelli etmesi sırasında barolar ve tüm 
meslektaşlar; hukukçu kimliğini öne 
çıkararak, önyargısız ve çekincesiz bir 
şekilde yaşam hakkını, adil yargılanma 
hakkını, masumiyet karinesini ve sa-
vunma hakkını savunmak zorundadır.
Öğretmen Ayşe Çelik hakkında Anaya-
sa Mahkemesi’nin vermiş olduğu hak 
ihlali kararında, şu satırların altı çizil-
miştir; İfade özgürlüğünün demokra-
tik bir toplum için yaşamsal olduğu ve 
demokrasinin temel değerlerini teşkil 
ettiği unutulmamalıdır. Demokrasinin 
temeli, sorunları açık bir tartışmay-
la çözebilme gücüne dayanmaktadır. 
Şiddeti kışkırtma veya demokratik il-
kelerin reddi durumları dışında ifade 
özgürlüğünün kullanımından kaynak-

lanan müdahaleler, demokrasiye zarar 
vermekte ve onu tehlikeye atmaktadır. 
Sarf edilen bazı görüş ve ifadeler, kamu 
gücünü kullanan organlar nazarında 
incitici, yaralayıcı ve kabul edilemez 
görülse bile hukukun üstünlüğüne 
dayanılarak oluşturulan demokratik 
bir toplumda, kurulu düzene karşı çı-
kan veya başta kamu gücünü kulla-
nan organların eylemlerini eleştiren 
fikirler serbestçe açıklanmalıdır” dedi.

“AVUKATLIK MESLEĞİNİN ONURUNA 
SALDIRIDIR”
Öğle tatili saatlerinde adliye bahçesin-
de 5 dakikalık oturma eylemi yapan 
avukatlara karşı soruşturma açılması-
nın;  hukukun üstünlüğüne, savunma 
hakkına, fikir ve ifade özgürlüğüne, 
toplantı ve gösteri düzenleme hakkı-
na, en önemlisi de avukatlık mesleği-
nin onuruna açıkça bir saldırı niteli-
ğinde olduğunu, avukatlık mesleğini, 
baroları ve yargının üç sacayağından 
biri olan savunmayı hiçe sayan bir an-
layışın tezahürü olduğunu vurgulayan 
Mersin barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşil-
boğaz; Mersin Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nca, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu Kapsamında yapı-
labilecek bu soruşturma için, Mersin 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi’ne gönderilen yazı ile meslek-
taşlarımızın terör örgütüne üye olup 
olmadıkları yönü ile de araştırma ya-
pılmasını istemiştir. Bu durum ceza 
hukuku temel ilkeleri hukukun üstün-
lüğü, lekelenmeme hakkı, kanunilik, 
ölçülülük ve adil yargılanma hakkının 

yerle bir edilmesi sonucunu doğur-
maktadır.   Gelinen nokta, avukatların 
suç sayılabilecek faaliyetlere karışmış 
olduğunu gösteren başka hiçbir delil 
sunmadan karalanması, tehdit edil-
mesidir. Savcılar ve mahkemeler, belli 
müvekkillerin müdafiliğinin veya ve-
killiğinin üstlenilmesini, avukatların 
suç sayılabilecek bir faaliyete karışmış 
olduklarını gösteren deliller olarak 
görmeye başladığında, adil yargılan-
ma hakkının temel unsurlarından biri 
olan avukat tutma hakkı, fiilen orta-
dan kalkmış demektir. Son yıllarda 
oluşturulmaya çalışılan ve kanunilik 
ilkesinin tersine amorf terör tanım-
ları içerisinde, avukat arkadaşlarımı-
za isnat edilecek hiçbir suçlamayı bu 
sebeple peşinen kabul etmiyoruz. 

“LEKELENMEME HAKKINA SAYGI 
GÖSTERİLMELİDİR”
Bu nedenlerle, uluslararası sözleş-
melerle ve Anayasayla güvence altı-
na alınmış olan  “toplantı ve gösteri 
düzenleme hakkı” kapsamında adli-
ye bahçesinde oturma eylemi yapan 
Mersin Barosu’na kayıtlı avukatlara 
karşı başlatılan hukuka aykırı bu so-
ruşturma, meslektaşlarımızın ifadesi 
dahi alınmadan derhal sonlandırıl-
malı, avukatlık mesleğine, barolara, 
savunma hakkına, adil yargılanma 
hakkına, fikir ve ifade özgürlüğüne, le-
kelenmeme hakkına,  hukukun üstün-
lüğüne saygı gösterilmelidir. Mersin 
Barosu her zaman meslektaşlarının 
yanında olmuştur, bundan sonrada ol-
maya devam edecektir” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “SAVUNMAYI HİÇE SAYAN 
BİR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜDÜR”

MERSİN BAROSU, MİNİBÜSTE KADINA 
ŞİDDETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin'de yolcu minibüsünde bir şahsın, eşi oldu-
ğunu öne sürdüğü kadını defalarca yumruklaması 
ile ilgili makamında gazetecilere açıklama yaptı.
Olayın kabul edilemez olduğunu ve sonuna kadar 
takipçisi olacaklarını belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “İlgili kişinin en ağır şekilde ce-
zayı alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Mersin'de bir şahsın, yolcu minibüsünde eşi oldu-
ğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklama-
sı Türkiye gündemine otururken, bir kadın yolcu ta-
rafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal 
medyada da birçok kez paylaşıldı. Henüz kimliği be-
lirlenemeyen şahsın, eşi olduğunu belirttiği kadını, 
yolculara aldırmadan minibüsün kapısında peş peşe 
yumruklaması, tokat atması ve küfürler yağdırması 
büyük tepki çekerken, olaya Mersin Barosu el attı.

devamı arka sayfada
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“DERHAL YETKİLİLERİN BU OLAYA EL 
ATMASI GEREKİYOR. BİZ DE TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz yaptığı açıklamada, kadı-
na şiddetin önlenebilmesi için bu tür 
olayların Kabahatler Kanunu'na göre 
geçiştirilebilecek bir suç olarak de-
ğerlendirilmemesi gerektiğine dikkat 
çekti. “Hiçbir şekilde toplumsal şiddeti 
önleyemediğimiz gibi kadına, çocuğa 
şiddeti de önleyemiyoruz” diyen Yeşil-
boğaz, bunlardan en canlı örneği dün 
haberlere düşen ve sosyal medyada 
çokça paylaşılan, eşi olduğu söylenen 
bir erkek tarafından minibüste kadına 

uygulanan şiddeti gördüklerini söyle-
di. Minibüsteki şiddete hiç kimsenin 
müdahale etmediğine işaret eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Top-
lumsal olarak duyarlılığımızı da müda-
hale etmeyi de empati kurmayı da yi-
tirmişiz. Kadına ve çocuğumuza şiddeti 
bir hak olarak görüyoruz. Kadın bizim 
malımız değildir. Derhal yetkililerin bu 
olaya el atması gerekiyor. Biz de Mer-
sin Barosu gerek İnsan Hakları Merkezi 
gerek Kadın Hakları Merkezi olarak bu 
olayın takipçisi olacağız. İlgili kişinin en 
ağır şekilde cezayı alması için elimiz-
den geleni yapacağız. Bu, Kabahatler 
Kanunu'na göre geçiştirilebilecek bir 

suç değildir. İnsanlığa karşı işlenen suç 
şeklinde nitelendirilerek, ona göre ce-
zalandırılması gerekiyor” diye konuştu.
Hiçbir insanın şiddeti hak etmediği-
nin altını çizen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Kendimizi ifade et-
meyi bilmiyoruz. İnsanlar arasındaki 
diyaloğu yitirdik. Bir an önce bunun 
için toplumsal reaksiyona mı girme-
miz gerekiyor, toplum merkezleri mi 
açmamız gerekiyor? Bize göre, önce-
likle eğitim ve rehabilite merkezleri 
ve cezalandırmaların niteliğinin acil 
değiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda 
biz Mersin Barosu olarak gerekli giri-
şimleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Kent ve Çevre Komisyonu 
Başkanımız Av. Sevim Küçük ile birlikte, 
Mersin’de çevreci dernek temsilcile-
rinin kentte kurulması planlanan balık 
çiftliklerine karşı yapmış olduğu basın 
açıklamasına katılarak destek verdi. 
Çevreciler yaptığı açıklamada, kentte 
kurulması planlanan balık çiftlikleri-
nin denizi kirleteceğini iddia ederek, 
bu çiftliklerin kurulmamasını istedi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir 
araya gelen Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve çevreci dernek 
temsilcileri, balık çiftlikleriyle ilgili tep-
kilerini dile getirdi. Temsilciler adına 
açıklama yapan Mersin Çevre ve Doğa 
Derneği (MERÇED) Avukatı  Semra Ka-
basakal, bölgeye kurulması planlanan 
balık çiftliklerinde kullanılacak çeşitli 
kimyasallar, ilaçlar, antibiyotikler ve 
yemler ile denizin kirletileceğini sa-
vundu. Çiftlik kurmak için başvuran 20 
şirketin Çevresel Etki Değerlendirme 

(ÇED) raporunun onaylandığını belir-
ten Av. Semra Kabasakal, "Şirketlerin 
rantı uğruna kamu kaynaklarımızı za-
rara uğratacak olan balık çiftliklerinin 
kurulum kriterlerine bakıldığında böl-
gemizin iklim şartları ve denizimizin 
akıntı hızının uygun olmadığı görül-
müştür. Akıntı hızının uygun olmama-
sından kaynaklı, balık çiftliklerinde 
kullanılacak malzemelerden ve çiftlik-
lerin kıyıya yakın kurulum planından 
dolayı denizimizin çok kısa sürede 
kirleneceği ortadadır" diye konuştu.

“BÖLGEMİZDE TURİZMİ VE 
İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ 
ETKİLEYECEKTİR”
Balık çiftliklerinin kurulum kararları-
nın 2008 yılında alındığını hatırlatan 
Av. Semra Kabasakal, "Mersin bir tu-
rizm merkezidir. Balık çiftlikleri 2008 
yılında alınan eski bir kararla kurula-
maz. Bölgenin turizm sektörü 2008 
yılından günümüze kadar çok geliş-

miştir. Balık çiftliklerinin kurulacağı 
bölgeler turizm bölgeleri 1. derece 
doğal ve arkeolojik sit alanları olarak 
ilan edilmiştir. Güncel olmayan bir 
kararla balık çiftliklerinin kurulması 
yasalara aykırıdır. Balık çiftliklerinde 
kullanılan yemler GDO'ludur, ÇED ra-
porlarında tesislerde ölen balıkların 
balık yeminde kullanılacağı yazılıdır. 
Ölü balıkların balık yeminde kulla-
nılacak olması yasa ve insan sağlığı 
koşullarına aykırıdır. Balık çiftlikleri 
bölgemizde turizmi ve insan sağlığını 
olumsuz etkileyecektir. Bizler Ana-
mur, Aydıncık ve Silifke'de kurulum 
planı yapılan balık çiftliklerinin böl-
gemize vereceği zararı engellemek, 
yaşam alanlarımızı korumak için 20 
şirketin olumlu ÇED raporlarının ip-
tali için mahkemeye dava açtık. Balık 
çiftliklerine karşıyız. Doğal balıkçılığın 
geliştirilmesini ve denizimizin temiz 
kalması için mücadele etmeye de-
vam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MERSİN BAROSU’NDAN VE ÇEVRECİLERDEN 
BALIK ÇİFTLİKLERİNE TEPKİ
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suç değildir. İnsanlığa karşı işlenen suç 
şeklinde nitelendirilerek, ona göre ce-
zalandırılması gerekiyor” diye konuştu.
Hiçbir insanın şiddeti hak etmediği-
nin altını çizen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Kendimizi ifade et-
meyi bilmiyoruz. İnsanlar arasındaki 
diyaloğu yitirdik. Bir an önce bunun 
için toplumsal reaksiyona mı girme-
miz gerekiyor, toplum merkezleri mi 
açmamız gerekiyor? Bize göre, önce-
likle eğitim ve rehabilite merkezleri 
ve cezalandırmaların niteliğinin acil 
değiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda 
biz Mersin Barosu olarak gerekli giri-
şimleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

MERSİN BAROSU’NDAN VE ÇEVRECİLERDEN 
BALIK ÇİFTLİKLERİNE TEPKİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, katıldığı bir televizyon progra-
mında YSK’nın İstanbul seçimleri ile 
ilgili gerekçeli kararını değerlendirdi. 
YSK’nın gerekçeli kararının, gerekçe-
siz oluğuna vurgu yapan Yeşilboğaz, 
“YSK demokrasiyi değil, kaosu seç-
miştir. YSK’dan hala gerekçeli bir ka-
rar bekliyoruz. Milletin aklıyla dalga 
geçmeyin. Bu millet zekidir” dedi.

“USULSÜZLÜK SEÇMENE YÜKLENE-
MEZ”
YSK’nın İstanbul seçiminin iptaline 
yönelik açıkladığı gerekçeli kararını 
eleştiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Hukuk sistemimize herkes 
uymak zorundadır. Sistematik bozu-
lursa, hukuku yerle yeksan edersiniz. 
Usul bizde esastan önce gelir. Kısa ka-
rarlar gerekçeli kararlardan farklı ola-
maz. Sonradan gerekçe yazılabilir ama 
kısa kararda değinmediğiniz gerekçeyi, 
daha sonra gerekçeli karardan geçire-
mezsiniz. Gerekçeli kararın kısa karar 
uygun olması gerekiyor, aykırı olma 
yasağı vardır. Kararda yer alan, sandık 
kurullarının yasaya uygun kurulmadığı 
gerekçesi, kimseyi tatmin etmemiştir. 
YSK’nın daha önceki kararında, ‘sandık 
kurullarının usulsüz oluşmasında veya 
usulsüzlük yapmış olmasında, seçme-
nin bir kabahati yoktur’ şeklinde bir 
açıklaması vardır. Bu yasaya aykırılık, 
usulsüzlük seçmene yüklenemez. Bu 
durum, sandık kurullarının ya da bu iş-
lemi yapan kişilerin, hukuki ve cezai so-
rumluluğunu doğurur. Bu sandık kurul-
larıyla daha önce de seçime gittik. Ama 
en önemlisi, sandık kurullarının yanlış 
oluşturulması veya yasaya aykırı oluş-
turulmuş olması, seçimin sonucuna 
nasıl etki etmiştir? YSK bunu açıklaya-

mamışlar. Hatta nasıl etki ettiğini tespit 
edemediklerini de açık açık yazmışlar. 

“İKİ YANLIŞ BİR DOĞRU YAPMIYOR”
Hukukçular somut gerekçeler sunmak, 
olayla sonuç arasında nedensellik ba-
ğını kurmak zorundadır. Bu yapılmaz-
sa sunulan gerekçeye kimse inanmaz. 
Bizim en büyük sıkıntımız burada. YSK 
bu kuralı ihlal etmiştir. YSK kendisini 
gerekçelendiremiyor. 24 Haziran se-
çimlerinde aynı sandık kurulları seçimi 
yönettiler. O kurulların kanuna aykırı 
oluştuğu 24 Haziran seçimlerinde bili-
niyordu. Dün seçimi kazanan buna ses 
çıkarmıyorsa, bugün seçimi kaybetti-
ğinde de sesini çıkarmamalıdır. İkisi 
yanlış ise, iki yanlış bir doğru yapmıyor. 
YSK’nın buradaki kararı çok önemliydi. 
YSK demokrasiyi mi, yoksa kaosu mu 
seçecek? diye düşündük ama kaosu 
seçti. Bundan sonraki bütün seçimler 
şaibeli hale gelecek. YSK’nın bu kara-
rı, insanların demokrasiye ve sandığa 
olan güvenini zayıflatmıştır. Ya milletin 
aklıyla dalga geçiyorlar, ya da bu milleti 
küçük görüyorlar. Ama bu millet zekidir. 
YSK’nın seçimin iptaline yönelik gerek-
çesiz kararına karşı, insanların sandık-
taki iradelerine, demokrasiye sahip 
çıkacaklarına inanıyorum. Kendi yaptık-
ları hatadan dolayı toplum ve vatandaş 
cezalandırılamaz. Kendileri de kurduk-
ları sistemin mutlaka mağduru olacak-
tır. Kimse bu sistemi sonsuza kadar 
kendi lehine kullanamaz” diye konuştu.

“TOPLUMDAKİ ŞİDDETİN TEMELİ 
HUKUKSUZLUKTUR”
Siyasilerin, ‘oyları çaldılar’ söyleminin, 
YSK’nın gerekçeli kararında yer almadı-
ğına vurgu yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “YSK’nın, gerekçeli 

kararında oyların çalındığı söylemini 
yalanlaması gerekirdi. Kararda, 706 ki-
şinin hakkı olmamasına rağmen oy kul-
landığının tespit edildiği yer alıyor. Bu-
nun sonuca tesir etme ihtimali hiç yok. 
Ayrıca seçmen listesini hükümet ve YSK 
belirliyor. sandık görevlileri de hiçbir iti-
razda bulunmamış. YSK’nın gerekçesiz 
gerekçesinde, 6 KHK’lının sandık kurulu 
başkanı, 3 KHK’lının da sandık kurulu 
üyesi olduğu belirtildi. KHK’lıya konuş-
ma, oy kullanma, sandık kurulu başka-
nı olma yasağı konulmasını hukuken 
asla kabul etmiyoruz. Hukuksuzluğun, 
hukuk kullanılarak meşru hale getiril-
mesini, hukuk güvenliğinin ya da top-
lumdaki hukuk algısının yerle bir edil-
mesini biz hukukçular kabul etmiyoruz. 
Hukuk 1 tanedir. Bana uygulanan hu-
kuk kuralları, herkese uygulanmak 
zorunda. Toplumdaki şiddetin temeli, 
hukuksuzluktur. Hukuk kişiye uygulan-
dığı zaman, müeyyideler uygulanmadı-
ğı zaman; insanlar kendisinde istismar, 
şiddet uygulama ve cinayet işleme 
hakkını görebiliyor” ifadesini kullandı. 

YEŞİLBOĞAZ: “YSK’NIN GEREKÇELİ 
KARARI GEREKÇESİZDİR”

23.05.2019

Barolar tarafında İstanbul 
Çağlayan’da başlatılan ve 
Anadolu’ya yayılan adalet nö-
beti bu kez Hatay’da tutuldu.
Hatay Barosu’nun ev sahip-
liğinde, Hatay Adalet Sarayı 
önünde tutulan adalet nöbeti-
ne; Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demir-
cioğlu, Genel Sekreterimiz  Av. 

Adnan Günbay, Hatay Barosu 
Başkanı Av. Ekrem Dönmez, 
Adana Barosu Başkanı Veli Kü-
çük, İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel, Aydın Barosu Başkanı Av. 
Gökhan Bozkurt, Kocaeli Ba-
rosu Başkanı Av. Bahar Gülte-
kin Candemir, Yalova Barosu 
Başkanı Av. Fedai Doğruyol, 

Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. Bektaş Şarklı, Osmaniye 
Barosu Başkanı Av. İbrahim 
Halil Yavuzdoğan, Diyarba-
kır Barosu Başkanı Av. Cihan 
Aydın, Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Metin Özto-
sun, Ankara Barosu yönetim 
kurulu üyesi Av. Güzin Tan-
yeri, çok sayıda avukat katıldı

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “ADALET ATEŞİYLE KİRLİ 
OYUNLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

24.05.2019



Adalet nöbetinde konuşan Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hatay’da 
olmaktan ve adalet nöbetine katılmış 
olmaktan son derece mutluyuz. Avu-
katlık mesleği ihdas edildiğinde ve ba-
rolar kurulduğunda, egemenler-erkler 
böyle bir karşı durur ve mücadele bek-
lemiyorlardı. Siyasi iktidarlar hukuk sis-
temimizi tıkadığında, kendilerine karşı 
gelebilecek, karşı durabilecek, 
demokrasinin, çağdaşlığın, 
hukukun gelişmesi için bütün 
süreçleri etkin hale getirebi-
lecek bir güç beklemiyorlardı.  
Burada, İstanbul’da yanan ve 
Anadolu’ya yaydığımız adalet 
ateşinin devamını görüyor-
sunuz. Biz onurlu, vicdanlı ve 
aydınlık hukukçular, Anado-
lu’da adalet ateşini yakmaya 
devam edeceğiz. Bu ateş yan-
sın ki; hukuksuzluğu, karanlığı 
getirmek isteyenler, karanlık-

lar ardında bütün hukuksuzlukları ya-
ratmaya çalışanlar ortaya çıksın. Biz bu 
ateşle, kirli oyunları ortaya çıkaracağız. 

“TOPLUMSAL ŞİDDET VE 
CİNNETİN SEBEBİ, HUKUKA OLAN 
İNANÇSIZLIKTIR”
Mersin Barosu olarak, bir günde 
yaptığımız üç basın açıklaması, Mer-

sin’deki yerel gazetelerin ilk sayfa-
sında yer aldı. Çünkü hukuksuzluk 
artık aylara, haftalara değil, saatlere 
sirayet ediyor. Akılarını, fikirlerini, vic-
danlarını, diplomalarını satmış olan 
hukukçuların vermiş oldukları karar-
lar neticesinde, bu ülkede insanlar 
artık hukuka inanmıyor, güvenmiyor 
ve kendi adaletini gerçekleştirmek 

istiyorlar. Şu anda toplumda 
ciddi bir toplumsal şiddet ve 
cinnet baş gösterdi. Bunun 
en temel sebebi de adalete, 
hukuka olan inançsızlıktır. Biz 
vicdanlı hukukçular ve barolar 
var olduğumuz sürece; Türki-
ye’de yok edilmeye çalışılan 
hukuku yeniden güvence altı-
na aldıracağız. İnsanların adil, 
demokratik, laik, çağdaş bir 
düzende, hukuka inanarak hep 
birlikte yaşayacağına inancı-
mız sonsuzdur” diye konuştu.

24.05.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, İstanbul Anadolu Adliyesi 
2. İş Mahkemesi’nde görülen bir du-
ruşmada Hâkim Mehmet Yoylu’nun, 
Av. Tuğçe Çetin’in etek boyuna, ‘diz-
den 15 santimetre yukarda. Mevzuata 
aykırı’ diyerek, eteğin fotoğrafını çek-
tirip tutanak altına aldırmasını yaptığı 
yazılı açıklamayla kınadı. Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Bu kepazelik, huku-
ki ve ahlaki değerlere aykırıdır” dedi.
Mersin Barosu olarak, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’na hakkında 
suç duyurusunda bulundukları Hâkim 
Mehmet Yoylu’nun görevden uzaklaş-
tırılmasının doğru bir karar olduğunu 
belirten Yeşilboğaz,, “Hâkim Mehmet 
Yoylu, duruşma sırasında kadın meslek-
taşımızın giymiş olduğu kıyafetine iliş-

kin olarak, hakimlik mesleğinin kendisi-
ne vermiş olduğu yetkilerini ve haddini 
aşarak, meslektaşımızın etek boyuyla 
ilgili, taraf vekillerinin ve duruşma bek-
leyen avukatların beyanlarını almış, 
yazı işleri müdürünü huzuruna çağır-
mış, etek boyunun fotoğraflanarak ba-
roya bildirilmesini istemiş, üstelik kadın 
meslektaşımıza taciz olarak değerlen-
dirilebilecek bu uygunsuz ve yakışıksız 
davranışlarını tutanağa da geçirmiştir. 
Bu kepazelik hukuk ve yargı camiasın-
da, ayrıca halkımız arasında büyük bir 
infial uyandırmıştır” ifadesini kullandı.

“BU TÜR KİŞİLER HUKUK CAMİASINDA 
BARINDIRILMAMALIDIR”
Hâkim Mehmet Yoylu’nun eylem ve tu-
tumunun, hakimlik mesleğine ve mah-
kemenin saygınlığına uygun düşme-
diği gibi, ahlaki değerlere de aykırı bir 
davranış olduğuna vurgu yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mev-
zuatımız ve Bangolar Yargı Etiği ilkeleri, 
hâkimlerin uyması gereken ilke ve kural-
ları belirlemiştir. Bu kişi, daha önce de 
bir avukata saldırması nedeniyle gün-
demde yer almıştı. Bu hâkimin ilk vu-
kuatı olmadığı gibi, bu gidişle son olma-
yacağı da aşikârdır. Adaleti temsil eden 
bu tür kişilerin hukuk camiasında ba-
rındırılmaması, mesleğimizin saygınlığı 
ve itibarı açısından son derece önemli 
ve sakıncalıdır. Mersin Barosu olarak; 
Çağ dışı, akıl almaz bu davranışı şiddet-
le kınıyor, konunun takipçisi olduğumu-
zu meslektaşlarımızın ve kamuoyunun 
bilgisine sunarız” şeklinde konuştu. 

 “BU KEPAZELİK HUKUKİ VE AHLAKİ DEĞERLERE AYKIRIDIR”
29.05.2019

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Ye-
şilboğaz bir televizyon programının 
canlı yayın konuğu olarak, Mersin 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi avu-
katları tarafından sahnelenen, ço-
cuklara cinsel istismardan korunma 
yollarının anlatıldığı ‘Sihirli Küre’ 
adlı tiyatro oyununun amacı ve İs-
tanbul’da bir hâkimin kadın avukata 
etek boyu nedeniyle tutanak tutma-
sı hakkında açıklamalarda bulundu. 
Sihirli Küre tiyatro oyununun farkın-
dalık yaratmak adına önemli olduğu-
nu ifade eden Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Biz farkındalık yaratabi-
liriz ama istismarın önünde geçilme-
sinde tek başımıza başarılı olmamız 
mümkün değil. Bu musibetle hep 
birlikte mücadele etmemiz gereki-
yor. En büyük sorumluluk ise ailele-
re ve öğretmenlere düşüyor” dedi.

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “ETEK 
BOYUNA MÜDAHALE 
CİNSEL AYRIMCILIĞIN 

ZİRVESİDİR”

30.05.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 
yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizdeki 
ve Mersin’deki çevre felaketlerine, “Uç-
muyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar, nasıl 
yaşar insanlar?” ifadesiyle dikkat çekti. 
Gerek ülkeyi yönetenlerin, gerekse top-
lumun çevre bilinci konusunda büyük 
yol kat etmesi gerektiğine vurgu yapan 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ülke-
mizde ve kentimizde, nükleer santral, 
balık çiftlikleri, hidro elektrik santral-
leri, termik santraller, mermer ocakları 
yapımı sevdasında olanlar, doğamızı ve 
çevremizi katletmekten, insan ve hay-
van sağlığını felakete sürüklemekten 
çok geç olmadan vazgeçmelidir. Çevre-
cilik lafla değil, icraatla olur. Ülkemizde 
sırf otoyol yapımı için orman arazileri 
katledilmektedir, Ege ve Akdeniz sa-
hillerinde bakir koylar yapılaşmaya 
açılarak birer birer yok olmaktadır. Ül-
kemizin dört bir yanı, saymakla bitire-
meyeceğimiz çevre ve doğa katliamıyla 
karşı karşıyadır. İnsanoğlunun çevreye, 
doğaya akıl almaz düşmanlığı neden? 
Çevre felaketi, insanlığın felaketidir. 
Uçmuyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar, 
nasıl yaşar insanlar?” diye konuştu.

“ÇEVREYE ZARAR VERMEK SUÇTUR” 
Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne göre, her insanın sağ-
lıklı çevrede yaşama hakkına sahip 
olduğunu belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Anayasamızın 
56.Maddesi’nde, ‘Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenme-

sini önlemek devletin ve vatandaşın 
ödevidir’, hükmü yer almıştır. Gelecek 
kuşakların, çevre duyarlılığını yaşam 
biçimi haline getirmelerini sağlamak, 
hepimizin ortak vizyonu ve sorumlu-
luğu olmalıdır. Yaşadığımız dünyanın, 
ekolojik dengesini onarılamaz bir şe-
kilde bozacak, en ufak bir riski alma-
ya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çevre-
ye zarar vermek bir suçtur.  Bu suça 
kimse ortak olmamalıdır. Ülkemizde 
denizlerimizin ve sahillerimizin doğal 
yaşamının korunması, çevreci enerji 
çözümleri, yeşil alanların korunması 
ve artırılması, daha sağlıklı katı atık 
yönetimi gibi pek çok konuda sür-
dürülebilir bir vizyona ihtiyaç vardır.
Doğaya hoyratça davranan toplum-
larda, insanlar arasındaki ilişkilerin de 
hoyratça olduğu aşikârdır. Daha sağlıklı 
ve yaşanabilir bir çevre, ancak bu konu-
da toplumsal bilincin artması, herkesin 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip çıkması ile mümkün ola-
bilecektir. Çevreyi korumak, gündelik 
yaşamımızda alışkanlık haline gelme-
si gerektiği düşüncesiyle, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, tüm 
insanlığa yaşanabilir ve temiz bir çev-
rede yaşama hakkının sağlanabilmesini 
temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

sin’deki yerel gazetelerin ilk sayfa-
sında yer aldı. Çünkü hukuksuzluk 
artık aylara, haftalara değil, saatlere 
sirayet ediyor. Akılarını, fikirlerini, vic-
danlarını, diplomalarını satmış olan 
hukukçuların vermiş oldukları karar-
lar neticesinde, bu ülkede insanlar 
artık hukuka inanmıyor, güvenmiyor 
ve kendi adaletini gerçekleştirmek 

istiyorlar. Şu anda toplumda 
ciddi bir toplumsal şiddet ve 
cinnet baş gösterdi. Bunun 
en temel sebebi de adalete, 
hukuka olan inançsızlıktır. Biz 
vicdanlı hukukçular ve barolar 
var olduğumuz sürece; Türki-
ye’de yok edilmeye çalışılan 
hukuku yeniden güvence altı-
na aldıracağız. İnsanların adil, 
demokratik, laik, çağdaş bir 
düzende, hukuka inanarak hep 
birlikte yaşayacağına inancı-
mız sonsuzdur” diye konuştu.

 “BU KEPAZELİK HUKUKİ VE AHLAKİ DEĞERLERE AYKIRIDIR”

Daha sonra İstanbul’da bir hâkimin 
kadın avukata etek boyu nedeniyle 
tutanak tutması hakkında açıklama-
larda bulunan Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Hâkimin haddini aşarak 
bir avukatın etek boyuna müdahale 
etmesi hoş görülemez. Bu olay cin-
sel ayrımcılığın zirvesidir ve cinsiyet-
çi bakış açısını beraberinde getiriyor. 

Hukukçular da bu şekilde bakış açısı 
sergiliyorsa, insanlar da onları rol-mo-
del alabiliyor. Erklerin, elinde gücü 
bulunduranların dillerine çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Bu hâkim, topluma 
çok kötü rol-model olmuştur. Bu kişi-
nin hâkimlik yapma vasfı kalkmıştır. 
Yargıya güven yüzde 30’ların altın-
dayken, hukukun üstünlüğünde dün-

ya sıralamasında son sıralardayken, 
bu kişiler etek boyuna karışacağına, 
öncelikle yargıyı ayağa kaldırmak 
için çabalamalıdır. HSK’ya bu konuda 
şikâyette bulunduk. Adalet Bakanlı-
ğı’nın bu olayla ilgili kabul edilemez 
şeklindeki açıklaması, bizleri rahat-
latmıştır. Bu konularda birlik olmamız 
bizleri çok mutluyuz ” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:  “UÇMUYORSA KUŞLAR, 
ÖLÜYORSA BALIKLAR, NASIL YAŞAR İNSANLAR?”
03.06.2019

Aralarında Mersin Barosu’nun da 
bulunduğu 22 baro, 5 Haziran Dün-
ya Çevre Günü’ nedeniyle yaptık-
ları ortak açıklamada, “Tüm canlı-
ların içinde yaşadığı çevre ve iklim 
krizi, önümüzdeki süreçte daha 
da yoğun hissedilecek ve eko-sis-
tem üzerinde büyük bir baskı ya-
ratacaktır” uyarısında bulundular.
 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla 22 baro ortak açıkla-
ma yaptı. Antalya Barosu, Adana 
Barosu, Ankara Barosu,  Aydın 
Barosu, Artvin Barosu, Burdur 
Barosu, Bursa Barosu, Denizli Ba-

rosu, Diyarbakır Barosu, Düzce 
Barosu, Hatay Barosu, İzmir Baro-
su, Muğla Barosu, Mersin Barosu, 
Ordu Barosu, Kırklareli Barosu, 
Kocaeli Barosu, Sakarya Baro-
su, Siirt Barosu, Trabzon Barosu, 
Tunceli Barosu ve Yalova Barosu, 
“Ülkemiz, giderek büyüyen çevre 
ve iklim sorunlarıyla karşı karşıya-
dır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkının sürekli ihlal edil-
diği günümüzde, sivil toplum ku-
ruluşlarına ve meslek örgütlerine 
daha çok iş düşmektedir” denildi.

devamı arka sayfada

ÇEVRE VE İKLİM KRİZİ YAŞAMI TEHDİT EDİYOR!
03.06.2019



SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVRE
Anayasası’nın 17. ve 56. maddelerini 
hatırlatan barolar, “herkese maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştir-
me hakkı yanında, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkını da tanı-
mış, ayrıca her yurttaşa ve devlete 
çevreyi koruma ödevini de yüklemiş-
tir” diyerek şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’nin taraf olduğu ve Anaya-
sanın 90. maddesine göre üst hukuk 
normu niteliğinde olan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesi, 
yaşam hakkını mutlak ve vazgeçil-
mez temel insan haklarının başında 
saymaktadır. Yaşam hakkı, diğer te-

mel hak ve özgürlüklere sahip ol-
manın ön koşulu olup bu da çevre 
hakkının sağlanması ile mümkündür. 
Bu anlamda çevre hakkı ile yaşam 
hakkı anlamlı bir bütünlük oluşturur.

TOPLUM YARARINI YOK SAYAN 
YATIRIMLAR
Toplum yararını yok sayan yatırım-
lar, tarihi, kültürel ve doğal varlık-
larımızın insan eliyle yok edilmesi, 
sürdürülebilir yaşamı tehdit etmek-
tedir. Dünyada ve özellikle ülkemiz-
de, temiz su kaynakları kirlenmekte, 
verimli tarım toprakları ve orman 
varlıklarımız azalmaktadır. Tüm can-

lıların içinde yaşadığı çevre ve iklim 
krizi, önümüzdeki süreçte daha da 
yoğun hissedilecek ve eko-sistem 
üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır.
Çevre ve kentleşme politikalarımızı ye-
niden gözden geçirmeli, ekolojik, ye-
nilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan 
bir anlayışla, toprağımızı, havamızı ve 
suyumuzu daha iyi korumalıyız. Yoksa  
içine girdiğimiz küresel iklim krizinden 
başarıyla çıkacağımız söylenemez.
Bu nedenlerle, daha önce İzmir ve An-
talya’da çevre ve kent hukuku çalıştay-
larında bir araya gelmiş Barolar, Dün-
ya Çevre Günü’nde anılan tehlikelere 
dikkat çekmeyi bir görev bilmektedir.”

“Savaşanların son düşüncesi barış 
olduğu gün, dünyada barış çanları 

çaldığı gündür asıl bayram.
İnsanlığı yeşerten kadınlar 

öldürülmüyorsa, çocuklar doya doya 
çocuk olduğunu hissedebiliyorsa, 
bundan daha güzel bir bayram var 

mıdır?
Yok etmeden yaşamayı 

öğreneceğimiz her günümüz, bayram 
tadında olacaktır. 

Asıl bayram; adaletin gücü, güce 
olan prangayı kırdığı zaman 

görebileceğimiz; aydınlık, hoşgörü, 
umut ve huzur dolu günlerdir.

Karanlığın aydınlığa yenileceği gün 
yakınsa,

Ve umut fısıldıyorsa kulağımıza 
gelecek güzel günleri,

Bayram sevinci yakındır insanlığa…”

Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, 

Ramazan Bayramı’nı 
yazdığı şiirle 

kutlayarak toplumsal 
mesajlar verdi.
“İNSANLIĞA 

BAYRAM SEVİNCİ 
YAKINDIR”

03.06.2019
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Hakla-
rından Sorumlu yönetim kurulu üyemiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve Mersin 
Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat 
Aslan, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçili-
ği ile Mücadele Günü nedeniyle basın 
açıklaması yaptı. Etkinlik kapsamında, 
Mersin Barosu ve Mersin Çocuk Hak-
ları Derneği işbirliğinde ‘Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele’ konulu resim ve kompo-
zisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı.
Mersin Barosu Konferans Salonu’nda 
yapılan basın açıklamasına Mersin Ba-
rosu yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, 
Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı 
Sabahat Aslan, dernek üyeleri, öğren-
ciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, ‘Dünya Çocuk İşçiliği 
İle Mücadele’ adlı bir günün varlığı-
nın, tüm insanlığın utancı olması ve 
bu utancın son bulması gerektiğine 
vurgu yaparak, “Çünkü çocuktan işçi 
olmaz. Çocuktan sadece çocuk olur. 
Günümüzde maalesef yaklaşık her 5 
çocuktan birisinin, çalıştırılarak gelece-
ği çalınmaktadır. Ekonomik krizle bir-

likte daha da artan yoksulluk ve geçim 
sıkıntısı, aileleri çocuklarını çalıştırarak 
ev ekonomisine katkıda bulundurmak 
zorunda bırakmıştır. Çocuk işçiliğinin 
kangren haline gelmesinin, önüne ge-
çilememesinin bir diğer nedeni de, 
sorumlulara yönelik cezasızlık poli-
tikasıdır. Çocuk işçiliği hak çalmaktır. 
Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin 
çalınmasına kimse ortak olmamalıdır, 
sessiz kalmamalıdır. Çocuklarımıza ya-
pılan hak ihlalleri, sadece belirli gün-
lerde değil, sürekli gündeme getirile-
rek farkındalık yaratılmalıdır. Çünkü 
farkına varmak, sorunların çözüme ka-
vuşmasının ilk adımıdır” diye konuştu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz sözlerine, farkındalık yaratmak 
amacıyla yazmış olduğum ‘İnsanlığı-
mız Büyüsün’ adlı şiirle son verdi. “Bir 
dünya kurmalıyız, İçinde gülüşlerimizi 
çoğaltan, çocuk gülüşleri olmalı. Ço-
cukların saf sevgisiyle büyüyen bu 
dünyada, insanlığımız büyüsün, don-
muş vicdanlarımız ısınsın, kaybolma-
ya yüz tutmuş insanlığımız kendine 
gelsin; utangaç çocuk gülüşleriyle.”

devamı arka sayfada
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AV. MAHÇE DEPREM: “ASGARİ YAŞ 
SÖZLEŞMESİ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN 
ORTADAN KALDIRILMASINI 
ÖNGÖRMEKTEDİR” 
Daha sonra açıklama yapan Mersin 
Barosu Çocuk Haklarından Sorumlu 
yönetim kurulu üyemiz Av. Mahçe İna-
noğlu Deprem, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün, 2002 yılında dünyada çalı-
şan milyonlarca çocuğun içinde bulun-
duğu olumsuz duruma ve yaşadıkları 
ağır koşullara dikkat çekmek için, 12 
Haziran gününü 'Çocuk İşçiliği ile Mü-
cadele Günü' olarak kabul ettiğini ha-
tırlatarak, “Çocuk işçiliğinin azaltılması 
ve nihai olarak ortadan kaldırılması 
için uluslararası düzeyde sözleşme-
ler ve antlaşmalar imzalanmış, ulusal 
düzeyde de iç mevzuatın bu sözleşme 
ve antlaşmalara göre düzenlemesine 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. ILO'nun 
1973 tarih ve 138 sayılı 'Asgari Yaş Söz-
leşmesi', çocuk işçiliğinin etkili biçimde 
ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin 32. Maddesi, “Taraf Dev-
letler, çocuğun, ekonomik sömürüye 
ve her türlü tehlikeli işte ya da eğiti-
mine zarar verecek ya da sağlığı veya 
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal 
ya da toplumsal gelişmesi için zarar-
lı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına 
karşı korunma hakkını kabul ederler” 
diyerek, çocuk işçiliğiyle bağlantılı ola-
rak taraf devletlere uyması gereken 
daha özel yükümlülükleri belirlemiştir.

“ÇOCUK İŞÇİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ 
VAR”
Ülkemizde son yıllarda çocuk işçi sayı-
sında artış olduğunun altını çizen Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem, “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. Mad-
desi, ‘Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gü-
cüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanlar çalışma şartları bakı-
mından özel olarak korunurlar…’ hük-
münü taşımaktadır. Ülkemizde, özellik-
le son yıllarda, çocuk işçilerin sayısında 
ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Ço-
cuklar; tarım, sanayi ve hizmet sek-
törlerinde, ev işlerinde, madenlerde, 
taş ocaklarında ve sokaklarda yoğun 
olarak çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar 
sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlük-
lerden de mahrum kalmakta, fiziksel, 
sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel 
gelişimlerine zarar veren koşullarda 
çalıştırılmaktadır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI 2018’DE YÜZDE 21.1’ E ÇIKTI”
Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göç-

ler, geleneksel bakış açısı ve ailenin 
rolü, ucuz işgücüne olan talep, yasal 
düzenlemelerin ve bu düzenlemele-
rin yaşama geçirilmesindeki yeter-
sizliklerin, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çocukların çalışma ve 
çalıştırılma nedenleri olarak karşımı-
za çıktığına vurgu yapan Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, “Türkiye İstatistik 
Kurumu 2018 yılı çocuk istatistikleri 
verilerine göre çocuklarda işgücüne 
katılma oranı 2017'de yüzde 20,3 iken 
2018 yılında bu oran yüzde 21,1 seviye-
sine çıkmıştır. Ülkemizde çocuk işçiliği 
tarım sektörü başta olmak üzere inşa-
at, tekstil ve metal iş kollarında yoğun 
olarak görülmektedir. Özellikle Suri-
ye’de var olan savaş ve çatışmalar ne-
ticesi yaşanan göç ile birlikte de çocuk 
işçi sayısında büyük artışlar olmuştur.  

“ÇOCUK İŞÇİLERİN YARISI TARIM 
SEKTÖRÜNDE ÖLDÜ”
Çocuk işçi ölümleri sayısı da oldukça 
fazladır. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Mecli-
si’nin açıkladığı raporlara göre; 2013 
yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayı-
na kadar toplam 319 çocuk işçi, işba-
şındayken yaşamını yitirmiştir. Çocuk 
işçi ölümlerinin en fazla yaşandığı iller 
sırasıyla; Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, 
İstanbul ve Konya’dır. En fazla çocuk işçi 
ölümleri yaşanan illerin, mülteci nüfu-
sun da yoğun olduğu iller olması dikkat 
çekicidir. Çocuk işçi ölümlerinde kız 
çocuklarının oranı ise yüzde 16 ile ge-
nel işçi ölümleri verilerindeki kadın işçi 
oranından fazladır. Çocuk işçiler en çok, 
çocuk işçilerin yarıya yakının çalıştığı 
tarım sektöründe ölmüştür. Tarımdaki 
çocuk işçi ölümlerini yüzde 12 ile inşa-
at sektöründeki çocuk işçi ölümleri iz-
lemektedir. Sanayide, madenlerde, taş 
ocaklarında, küçük atölye ve işletme-
lerde, tamirhanelerde ve sokaklarda 
çalışan çocuk işçiler ezilerek, boğula-
rak, yüksekten düşerek ya da trafik ka-
zalarında hayatlarını kaybetmektedir. 
Ülkemizde 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Yılı” ilan edilmesine rağmen, 
çocuk işçi ölümlerinde, çocuk emeği 
sömürüsünde hiçbir azalma olmamıştır.  
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması 
için; yoksulluğu doğuran ekonomik po-
litikalardan vazgeçilmesini,  gelir dağı-
lımındaki eşitsizliklerin giderilmesini,  
çocuk işçiliğinin temel sebeplerinden 
biri olan göç olgusunun önlenmesi için 
istihdam yaratılmasını ve sosyal destek 
için gerekli ekonomik ve siyasal tedbir-
lerin alınmasını,  zorunlu, kesintisiz ve 
örgün eğitimin süresinin arttırılmasını, 
denetim yükümlülüklerinin devlet ta-
rafından eksiksiz yerine getirilmesini 

ve ihlallere ilişkin yaptırımların en ağır 
şekilde uygulanmasını talep ediyor, 
Mersin Barosu ve Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi olarak, çocuk işçiliği ile 
mücadelede; resmi ve özel tüm kurum 
ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. 

SABAHAT ASLAN: “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 
ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN BİR SORUN”
Daha sonra konuşan Mersin Çocuk 
Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, 
çocuk işçiliğinin ülkemizin ve dünya-
nın yaşadığı acil çözüm bekleyen so-
runlarından birisi olduğunu belirterek, 
“Bugün milyonlarca çocuk, çalıştığı için 
düşlerini yaşayamamakta, çocuk olma 
hakkını kullanamamakta, eğitim hak-
kında yararlanamamaktadır. Çocukların 
erken yaşlarda çalışma yaşamında yer 
almaları, çeşitli alan ve iş kollarında 
çalışan çocuk sayısının artması, ülke-
mizde önemli toplumsal sorun haline 
gelmiştir. Bugünün ve geleceğin kaya-
ğı olan çocukların, gelişim ve eğitim 
çağında zor ve tehlikeli koşullarda ça-
lıştırılmaları, uygulanmakta olan sos-
yo-ekonomik politikaların, her türlü 
ihmalin ve denetimsizliğin mağdurları 
durumuna düşmelerine neden olmak-
tadır. Ekonomik ve sosyal koşulların 
iyileştirilmesiyle, çocuk işçiliği büyük 
oranda azalacaktır. Bu toplumsal soru-
na karşı hepimiz duyarlı olmalı, çocuk 
işçiliğine karşı toplum olarak mücade-
le etmeliyiz. Çocukların birere yetişkin 
gibi sırtlarında hayatın yüküyle değil 
de, çocukça sevinçlerle ve coşkularla 
yaşamaları için üzerimize düşeni he-
men şimdi yapmalıyız. Çocuklarımızın 
haklarına sahip çıkarak onları korumak, 
çalışmaları yerine okullarda eğitim al-
malarını sağlamak için herkesi göre-
ve davet ediyoruz” ifadesini kullandı. 
Daha sonra, Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, yönetim kurulu ve Mersin 
Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sa-
bahat Aslan, ‘Çocuk İşçiliği ile Müca-
dele’ konulu resim ve kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrenci-
lere ödülleri düzenlenen törenle verdi.
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz,  2018-2019 eğitim öğretim 
yılının sona ermesiyle birlikte kar-
ne alarak tatile giren öğrencilere 
ve öğretmenlere güzel bir tatil ge-
çirmelerini temenni ederek, üni-
versite sınavına girecek olan tüm 
öğrencilere de başarılar diledi.
Karne alan öğrencileri tebrik eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanmasının yanı sıra, gençlerin 
sosyo-kültürel gelişimine katkı su-
nan, çağdaş bir eğitim modelinin 
yeniden inşa edilmesini temenni 
ediyorum. Ayrıca büyük emekle, 
özveriyle aylardır üniversite sına-
vına hazırlanan öğrencilerimize, 
15-16 Haziran tarihlerinde girecek-
leri üniversite sınavlarında başarı-
lar diliyorum. Kazanan emek olsun, 
umut olsun, aydınlık geleceğimizin 
teminatı gençlerimiz olsun” dedi.

“KAZANAN 
EMEK OLSUN, 
UMUT OLSUN”

14.06.2019

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Fatma Demircioğlu, Mersin Ba-
rosu üyesi Av. Muhteşem Tekin Tur-
han'ın Erdemli’de görevini icra et-
tiği sırada uğramış olduğu bıçaklı 
saldırıyı, yaptığı basın açıklaması ile 
kınadı. Demircioğlu, “Kimden gelirse 
gelsin, avukatlara karşı yapılan saldı-
rılara karşı asla boyun eğmeyeceğiz, 
sessiz kalmayacağız” diyerek, süre-
cin sıkı takipçisi olacaklarını belirtti. 
Erdemli Adliyesi önünde, Mersin Ba-
rosu yönetim kurulu üyeleri ve avu-
katların katılımıyla gerçekleşen basın 
açıklamasında konuşan Mersin Barosu 
Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, 
“Erdemli İcra Müdürlüğü tarafından 
bir alacak nedeniyle, Kargıpınarı Ma-
hallesi’nde bir dairenin satışa çıkarıl-
dığı sırada, Mersin Barosu üyesi Avu-
katımız Muhteşem Tekim Turhan, 
daire sahibi K.A.’in abisi E. A. tarafından 
24.06.2019 tarihinde görevi sırasında 
bıçaklanarak yaralanmıştır. Meslek-
taşımız Av. Muhteşem Tekin Turhan' 
a saldırıda bulunan şüpheli E.A. tu-
tuklanmış olup, en ağır cezayı alması 
için olayın yakından takipçisi olacağız.

“AVUKATA SALDIRANLARIN DA, BİR 
GÜN AVUKATA İHTİYACI OLACAKTIR”
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. 
Maddesi, ‘Avukatlık mesleğinin bir 

kamu hizmeti olduğunu düzenle-
mektedir. Bu anlamda kamu görevini 
yapan avukatlara yönelik sözlü, fiili, 
bıçaklı ve silahlı saldırıların son dö-
nemlerde kaygı verici boyutlara ulaş-
tığını kamuoyunun dikkatine sunarız. 
Yargının kurucu unsurlarından birisi 
olan, savunma makamını temsil eden 
avukatlara yönelik yapılan saldırılar, 
yargıya, savunma hakkına yapılmış-
tır. Bugün avukata atılan yumruk, 
saplanan bıçak, sıkılan her kurşun 
adaleti ve bağımsız yargıyı hedef al-
maktadır. Avukata yönelik her türlü 
saldırıyı yapanlar da, bir gün savunma-
ya ve avukata ihtiyaç duyabilecekleri-
ni asla unutmamalıdır” diye konuştu.

“SÜRECİN SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Kimden gelirse gelsin, avukatlara kar-
şı yapılan saldırılara karşı asla boyun 
eğmeyeceklerini, sessiz kalmayacakla-
rını vurgulayan Av. Fatma Demircioğ-
lu, “1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
57. Maddesi açıktır, ‘Görev sırasında 
veya yaptığı görevden dolayı avukata 
karşı işlenen suçlar hakkında, bu suç-
ların hakimlere karşı işlenmesine iliş-
kin hükümler uygulanır’ denmektedir. 
Bu bağlamda meslektaşımıza yapılan 
haince saldırıyı kınıyor, saldırganın 
öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 57. maddesi dikkate alınarak, 

en ağır şekilde cezalandırılmasını isti-
yoruz. Yargılama süreci boyunca da, 
Mersin Barosu olarak sürecin sıkı ta-
kipçisi olacağımızı kamuoyuna say-
gıyla duyururuz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV. FATMA DEMİRCİOĞLU: 
“SALDIRILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

26.06.2019

26.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ’ın 
Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 
kişinin hayatını kaybettiği tren faciası-
na ilişkin dört TCDD çalışanı hakkında 
açılan davanın ilk duruşmasında, mah-
keme heyetinin de duruşmadan çekile-
rek adaleti sekteye uğratmasını, facia-
da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve 
avukatlara polisin saldırmasını kınadı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Çorlu 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davada öncesi  elin-
de ‘Adalet İstiyoruz’ yazılı pankartla bir 
araya gelen Çorlulu ailelerin önü polis 
tarafından kesilmiş, aileler duruşma sa-
lonuna yer olmadığı gerekçesiyle alınma-
mıştır. Duruma itiraz eden avukatlara ve 
ailelere polis copla saldırmıştır. Ailelerin 
hak, hukuk, adalet talebinde bulunması, 
ailelerin duruşma salonuna girmek iste-
mesi suç sayılmış, polislere mahkeme he-
yeti tarafından ailelere ve ailelerin hak-
kını savunan avukatlara saldırma emri 
verilmiştir. Savcı, Mahkeme Heyeti’nin 
aksine, avukatları ve mağdurları döven 



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Sivas katliamının 26. yıldönümü nede-
niyle yaptığı yazılı açıklamasında; “Hak, 
hukuk ve adaletle bağdaşmayan, bir 
insanlık suçu olan Madımak katliamı, 
Türkiye'yi karanlığa sürüklemek iste-
yenlerin; cumhuriyete, laikliğe, barışa, 
demokrasiye, hoş görüye, aydınlanma-
ya,  özgür düşünceye ve insanın yaşama 
hakkına yönelik bir saldırısıdır” dedi.

“GERİCİ ZİHNİYETLE 
HESAPLAŞILMALIDIR”
 2 Temmuz 1993 yılında ölümsüz halk 
ozanı Pir Sultan Abdal`ı anmak üzere 

Sivas’ta bir araya gelen ozan, aydın ve 
sanatçılardan oluşan 35 canın, konak-
ladıkları Madımak Oteli’nde yakılarak 
katledilmesinin; tarihe, ülkemizin bağ-
rına düşmüş bir utanç ve kara leke ol-
duğunu vurgulayan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bu olayların bu-
güne kadar aydınlatılmamış olması, hu-
kuka ve toplum vicdanına sığmamakta-
dır. Göstermelik yargılamalar sonucu, 
Sivas katliamının gerçek sorumluları 
yargılanamamıştır. Dava zaman aşımı-
na uğratılarak, firari olan sanıklar öz-
gürleştirilmiştir. Katillerin, onlara emir 
verenlerin, katliama seyirci kalanların, 

hatta açıklamalarıyla katliamcı güruhu 
destekleyen yöneticilerin 26 yıldır yargı 
önüne getirilmesi maalesef mümkün 
olmadı. Bu, insan hakkı ihlalidir. Katli-
amdan sağ kurtulan kişiler, katliamda 
hayatını kaybedenlerin aileleri ve biz 
hukukçular, 26 yıldır katliamı gerçek-
leştirenlerin ve katliamda sorumluluğu 
bulunan devlet görevlilerinin adalet 
önüne çıkarılması için mücadele et-
mekteyiz.  Madımak, 26 yıldır sönme-
yen bir yangın ve hala adalet bekliyor. 
Bu karanlık perde aralanarak, bu ay-
rımcı ve gerici zihniyetle hesaplaşıl-
malıdır. Aksi takdirde, ülkemizde hoş-
görü ve barış tohumlarının yeşermesi 
mümkün değildir” ifadesini kullandı.

“HİÇBİR İNSANLIK SUÇUNA SESSİZ 
KALMAYACAĞIZ”
Hukukun üstünlüğüne, adalete ve in-
san haklarına olan inançla Mersin Baro-
su olarak, hiçbir insanlık suçuna sessiz 
kalmadıklarını ve hiçbir zaman da ses-
siz kalmayacaklarını belirten Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Demok-
rasinin ışığı olan aydınlarımızın acısı 
yüreğimizde hiçbir zaman dinmeyecek. 
Katliamın yaşandığı Madımak Oteli’nin 
Utanç Müzesi yapılması gerekmektedir. 
Bundan tam 26 yıl önce Sivas katliamın-
da hayatını kaybeden 33 aydını ve 2 otel 
görevlisini saygıyla ve rahmetle anıyor, 
katilleri, arkasındaki karanlık güçleri ve 
terörü lanetliyorum” şeklinde konuştu.

“MADIMAK’TA KARANLIK PERDE ARALANMALI”

02.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ’ın 
Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 
kişinin hayatını kaybettiği tren faciası-
na ilişkin dört TCDD çalışanı hakkında 
açılan davanın ilk duruşmasında, mah-
keme heyetinin de duruşmadan çekile-
rek adaleti sekteye uğratmasını, facia-
da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve 
avukatlara polisin saldırmasını kınadı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Çorlu 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davada öncesi  elin-
de ‘Adalet İstiyoruz’ yazılı pankartla bir 
araya gelen Çorlulu ailelerin önü polis 
tarafından kesilmiş, aileler duruşma sa-
lonuna yer olmadığı gerekçesiyle alınma-
mıştır. Duruma itiraz eden avukatlara ve 
ailelere polis copla saldırmıştır. Ailelerin 
hak, hukuk, adalet talebinde bulunması, 
ailelerin duruşma salonuna girmek iste-
mesi suç sayılmış, polislere mahkeme he-
yeti tarafından ailelere ve ailelerin hak-
kını savunan avukatlara saldırma emri 
verilmiştir. Savcı, Mahkeme Heyeti’nin 
aksine, avukatları ve mağdurları döven 

polisler ve herkes hakkında suç duyu-
rusunda bulunulmasını talep edince, 
‘gecikmesinde sakınca olan bir hal yok’ 
diyen hâkimler davadan çekildi. Böylece, 
Çorlu tren katliamı duruşması hukuk kat-
liamıyla başlamadan bitti, aileler bir kez 
daha yıkıldı. Ayrıca, herkesin elini kolunu 
sallayarak girebildiği adliye bahçesine, 
önce avukatların girmesine izin verilme-
miş, önlerine demir kapılar çekilmiştir. 
Avukatlar daha sona kimlik kontrolü ile 
adliye içerisine alınmıştır” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN, ADALET DUYGUSUNU Yİ-
TİRMEMİŞ YARGIÇLARA İHTİYACI VAR”
Hükümetin adaletin gecikmesine yol 
açan engelleri ortadan kaldıracak yasal ve 
fiziksel önlemleri almak zorunda olduğu-
nu belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Mahkeme heyeti duruşmadan 
çekilmek yerine; aklın yolundan, vicdan-
dan, hukuktan, sağduyudan sapmadan 
adaletli karar vermeliydi. Öldürmek kolay 
karar vermek zor. Ülkem gerçeği ama acı 
bir gerçek. Mahkeme heyeti duruşma-
dan çekilerek, adaleti bir kez daha göm-

müştür. Ülkemizin, adalet duygusunu yi-
tirmemiş yargıçlara ihtiyacı vardır” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanında gerek va-
tandaşların, gerekse avukatların adalet 
nöbeti tutarak adalet aradığını hatırlatan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Nerede adaletsizlik varsa, biz avukatlar 
orada olacağız. Adalet ülkemize gele-
ne kadar mücadele etmek boynumu-
zun borcudur. Mersin Barosu olarak, 
avukatları ve aileleri darp eden polisler 
hakkında soruşturma açılmasını, saldır-
ganlara hak ettiği cezanın verilmesini 
talep ediyoruz. Çorlu tren kazası davası-
nın her aşamasının yakın takipçisi olaca-
ğımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyu-
nun bilgisine sunarız” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ:  “MAHKEME HEYETİ ADALETİ GÖMDÜ”

03.07.2019



Mersin Barosu, ‘Ayrımcılıkla Mücadele-
de Engellilerin Adalete Eşit Erişimleri-
nin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 
hazırlanan, Engellilerin Adalete Erişimi 
2018 Saha Araştırması Raporu’nun ka-
muoyu ile paylaşıldığı basın toplantısına 
ev sahipliği yaptı. Raporda, engelli ka-
dın ve kız çocuklarının engelli erkeklere 
oranla, insan haklarına daha az erişe-
bildikleri de araştırmalarda ortaya çı-
kan gerçekler arasında olduğu belirtildi.
Mersin Barosu Lokali’nde gerçekleşen 
basın açıklamasına, Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin 
Barosu İnsan Hakları Merkezi Başka-
nımız Av. Hasan Keleşoğlu, Eşit Haklar 
İçin İzleme Derneği Proje Asistanı Gözde 
Arasıl, engelli hakları alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri katıldı.

YEŞİLBOĞAZ: “ENGELLİ HAKLARI 
KOMİSYONUMUZLA, TÜM ÇALIŞMALAR 
İVME KAZANACAK”
İlk olarak açıklama yapan Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, tüm deza-
vantajlı gruplar için olduğu gibi engelli 
yurttaşlarımızın adalete erişiminde ya-
şanan engellerin kaldırılmasına yönelik 
çalışmaları desteklediklerini belirterek, 
“Bu bağlamda, Eşit Haklar İçin İzleme 
Derneği'nin raporunu önemsiyoruz. Ba-
romuz bünyesinde kurulan Engelli Hak-
ları Komisyonu’nun önümüzdeki süreç-
te hayata geçireceği projelerle, engelli 
hakları alanında yapılan tüm çalışma-
ların ivme kazanacağını burada müjde-
lemek istiyorum” ifadesini kullandı.

KELEŞOĞLU: “ADLİ YARDIM 
MEVZUATINDA İYİLEŞTİRME 
YAPILMALI”
Daha sonra söz alan Mersin Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Hasan 
Keleşoğlu, tanıtımı yapılan raporun hu-
kuk profesyonelleri açısından son derece 
önemli bulgu, değerlendirme ve öneriler 
içerdiğini söyleyerek, engellerin adalete 
erişimi konusunda özellikle adli yardım 
mevzuatımızda, engellilerin özgün koşul-
larının dikkate alınması konusunda iyileş-
tirmeler yapılması gerektiğinin altını çiz-
di. Engelli Hakları konusunda, avukatların 
kapasitelerinin geliştirilmesi için alanda 
çalışan STK'lar ile işbirliği içinde eğitim 
çalışmalarının hızla tasarlanıp hayata ge-

çirilmesine katkı sunmak için girişimlere 
başladıklarını belirten Av. Hasan Keleşoğ-
lu, mevzuattaki engellilere yönelik ayrım-
cılık içeren maddelerin uluslararası ve 
ulusal insan hakları müktesebatına uy-
gun hale getirilmesi gerektiğini savundu.

ARASIL: “ENGELLİLERİN, TEMEL İNSAN 
HAKLARINA ERİŞİMİ DİĞER İNSANLARA 
ORANLA DAHA AZ”
Daha sonra açıklama yapan Eşit Haklar 
İçin İzleme Derneği Proje Asistanı Gözde 
Arasıl, resmi istatistiklere göre Türkiye 
nüfusunun %12.29’u engelli kişilerden 
oluştuğunu, yapılan bütün araştırmala-
rın, engelli kişilerin eğitim ve istihdam 
başta olmak üzere temel insan haklarına 
erişimlerinin diğer insanlara oranla çok 
daha az olduğunu ortaya koyduğunu vur-
guladı. Engelli kadın ve kız çocuklarının 
engelli erkeklere oranla, insan haklarına 
daha az erişebildikleri de araştırmalarda 
ortaya çıkan gerçekler arasında olduğu-
nun altını çizen Proje Asistanı Gözde Ara-
sıl, “İnsan hakları sistemi içinde adalete 
erişim, herkes için temel bir hak olması 
yanında, diğer tüm hak ve özgürlüklerin 
korunmasının da olmazsa olmazıdır. Ada-
lete erişim genellikle anlaşıldığı biçimde 
sadece mahkemelerde dava açma hakkı 
ile sınırlı bir hak da değildir. Günümüzde 
hukukun üstünlüğe dayalı demokratik 
toplumlarda geniş bir çerçeve içinde de-
ğerlendirilen bir haktır. Dezavantajlı grup-
ların insan haklarını korumak, ayrımcılı-
ğın önlenmesi, adil yargılanma hakkı, hak 
ihlalleri durumunda mağdurlar için adil 
ve zamanında telafi üreten mekanizma-
larını oluşturmak, adalete erişim hakkı-
nın içinde kabul edilmektedir. Erişilebilir 
adalet sistemi, birbirinden farklı özellik-
lere ve ihtiyaçlara sahip toplumsal grup-
ların her biri için eşit erişim fırsatı sunma, 
yasaların korumasından eşit yaralanmayı 
sağlamak, sosyal  ve ekonomik marjinal-
leşmeyi önleyecek bir yaklaşımla dizayn 
edilmiş olmalıdır” şeklinde konuştu. 

“YASALARDA AYRIMCILIK İÇEREN TÜM 
HÜKÜMLER TEMİZLENMELİ”
Eşit Haklar İçin izleme Derneği olarak, 
yaklaşık iki yıldır Türkiye’de en fazla ay-
rımcılığa ve hak ihlaline uğrayan grup-
lardan biri olan engellilerin, adalete eri-
şimi konusunda Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu tarafından desteklenen 
bir proje yürüttüklerinin bilgisini veren 
Proje Asistanı Gözde Arasıl, “Ulaştığımız 
sonuçlar ülkemizdeki mevcut adalet sis-
teminin bütün olarak reforme edilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Adalete eşit 
erişimin sorununun adliye binalarına 
rampa ve asansör yapmak ile çözüle-

ceğini kabul eden mevcut yaklaşımın 
terk edilmesi gerekmektedir. Yargı re-
formunun konuşulduğu bu süreçte her-
kesin erişebileceği bir adalet sitemi için 
toplumun tüm bileşenlerin etkin ka-
tılımı ile yeniden yapılanma sürecinin 
başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu nedenle öncelikli taleplerimiz; Yü-
rürlükteki yasalarda farklı gruplar için 
ayrımcılık içeren tüm hükümlerin temiz-
lenmesi, basitleştirilmiş mahkeme pro-
sedürlerinin kullanımı için usul kanun-
larında gerekli değişikliklerin yapılması, 
adli yardım sisteminin tüm dezavantajlı 
grupların erişebileceği formlarda sunul-
ması, adli sisteme ilişkin tüm bilgilerin 
erişilebilir formatlarda sunulması, engel-
liler için halihazırda ceza yargılamaları 
için uygulanan zorunlu müdafii tayinini 
hukuk mahkemeleri için de geçerli hale 
getirilmesi, mahkemelerde sağlanan işa-
ret dili tercümanı desteğinin avukat mü-
vekkil görüşmeleri içinde sağlanması ve 
ücretsiz sunulması, yürürlükteki kanun-
larda zihinsel engellilerin hukuki ehliyet-
lerini ortadan kaldıran vesayet düzen-
lemelerinin Engelli Hakları Sözleşmesi 
ile uyumlu hale getirilmesi, Hakimler ve 
Savcılar Kanunu’nda yer alan engellilerin 
hakim ve savcı olmalarını önleyen hü-
kümlerin kaldırılması, ceza infaz rejiminin 
insan onurunu koruyacak bir yaklaşımla 
gözden geçirilmesi ve cezaevlerinde bu-
lunan engelliler için destek hizmetleri 
geliştirilmesi, TİHEK ve Ombudsmanlık 
gibi yargı dışı telefi mekanizmalarının 
uluslararası normlara uygun bağımsız ve 
etkili mekanizmalar olarak yeniden yapı-
landırılması, Arabuluculuk Kanunu’nda 
engelliler kriterler belirlenmesi, mahke-
me süreçleri dahil bütün hukuki işlemler 
için engelliler, Türkçe bilmeyenler, oku-
ma yazma bilmeyenler için kişileştirilmiş 
destek hizmetlerinin sunulması, engelli 
hukukçuların adli sistem ile ilgili kararla-
rın alınmasına etkin katılımını sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması, hakimler ve 
savcılar da dahil olmak üzere, soruştur-
ma ve kovuşturma yer alan tüm perso-
nele dezavantajlı grupların hakları ko-
nusunda hizmet içi eğitimler verilmesi, 
yargılama süreçlerin görev yapan tercü-
man ve bilirkişiler standartların belirlen-
mesi ve bu kişilere insan hakları veril-
mesi, adli tıp hizmetlerinin sunumunda 
engelli kişiler için kriterler oluşturulması, 
engelliler ve temsilci örgütlerinin adli 
hizmetlerin planlanması, sunulması ve 
izlenmesi süreçlerine etkili katılımının 
sağlanması, engelliler ve diğer tüm de-
zavantajlı grupların hak arama mekaniz-
maları konusunda bilgilendirilmeleri ve 
teşvik edilmeleridir” ifadesini kullandı.

“ENGELLİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI, ERKEKLERE 
ORANLA HAKLARA ERİŞİMDE GERİDE”

05.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İstanbul Barosu üyesi Avukat Hüseyin 
Yama’nın, kendisine karşı dava kazandı-
ğı bir müteahhit ile görüşmesi sırasında 
uğramış olduğu silahlı saldırıyla ilgili 
yazılı açıklama yaparak, “Savunmayı 
hedef alan zihniyeti kınıyoruz” dedi.

“SAVUNMAYI HEDEF ALAN ZİHNİYETİ 
KINIYORUZ”
Meslektaşının göğsünden vurularak 
ağır yaralanması sonucu sağlık duru-
munun hala ciddiyetini koruduğunun 
ve şüphelinin yakalandığının bilgisini 
veren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Hak savunucusu olan avukat-
lara yönelik sözlü, fiili ve silahlı saldırı, 
her geçen gün daha da artarak kaygı 
verici boyuta ulaşmıştır. Avukatlar hiç-
bir uyuşmazlığın, hiçbir suçun tarafı de-
ğildir. Bu nedenle avukatlara, baktıkları 
dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan hiç-
bir saldırı asla kabul edilemez. Meslek-
taşımıza yönelik haksız ve hukuka aykırı 

“SAVUNMA MAKAMI YİNE VURULDU”



“ENGELLİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI, ERKEKLERE 
ORANLA HAKLARA ERİŞİMDE GERİDE”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı 
Başbağlar Köyü’nde, 5 Temmuz 1993 
yılında 33 vatandaşın katledilmesi-
ni yayımladığı yazılı mesajla kınadı.
Türkiye’nin yakın tarihinin karanlık-
ta kalan önemli olaylarından birisinin 
de Başbağlar Katliamı olduğunu ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Bundan 26 yıl önce çocuk, 
kadın, yaşlı demeden 33 kişinin kur-
şuna dizilerek, evleri ateşe verilerek 
katledilmesinin acısını hala yüreğimiz-
de hissediyoruz. Katliamın üzerinden 
26 yıl geçmesine rağmen failleri hala 
meçhuldur. Sivas'ı ve Başbağlar'ı aynı 
acıyla anıyoruz. Bizim için Sivas da, 

Başbağlar da insanlık suçudur. Çünkü 
insanlık Sivas’ta yakıldı, Başbağlar’da 
ise kurşuna dizilmiştir. Tarihimize kara 
bir leke olarak geçen bu iki olayın katil-
leri ve sorumluları mutlaka yargı önün-
de hesap vermelidir” diye konuştu.
Ülkemizde barışı, birlik ve beraberce 
yaşamı sağlayabilmek için hoşgörü top-
lumu olmamızın  çok önemli olduğunu 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Hafızalarımızda katliamlar 
değil; sevgi, barış, hoşgörü yaşamalı. 
Ülkemizde bir kez daha böyle acıların 
yaşamamasını temenni ederek, terörü 
lanetliyor, Başbağlar’da hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

“HAFIZALARIMIZDA KATLİAMLAR 
DEĞİL, BARIŞ YAŞAMALI”

05.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
27 Mayıs-10 Temmuz 1980 tarihle-
ri arasında Çorum’da gerçekleşen 
katliamda 57 kişinin öldürülmesini 
ve yüzlerce kişinin yaralanmasını 
yayımladığı mesajla kınayarak; in-
sanlığın vicdanını kanatan, vicdanın 
utancı olan katliamlar ilk değil ama 
artık son bulmalı. İnsanlığın görevi 
dünyayı güzelleştirmek olmalı” dedi.
Katliamlar aydınlatılmadığı sürece, 
karanlık zihniyetlerle yüzleşilmediği 
sürece, bu tür vahşetlerin tekrarlan-
masının önüne geçilemeyeceğine 
vurgu yapan Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “38 yıl önce gerçekleşen ve 
hafızalarımızdan silinmeyen Çorum 
katliamının bilançosu; 57 kişi ölmüş, 
200’den fazla kişi yaralanmış, 300’e 
yakın ev ve işyeri tahrip edilerek yakıl-
mış, binlerce aile memleketinden göç 
etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 
karanlık zihniyetlerin insanlık dışı kat-
liamların üstü ne yazık ki kapatılmak-
tadır.  Ülkemizde barışın ve adaletin 
egemen olması için, hiçbir olayın faili 
meçhul ve cezasız kalmaması gerek-
mektedir. Çorum’da yaşanan acı ola-
yın faillerinin adalet önünde hesap 
vermesini istiyoruz. İnsan haklarının 
sağlanması ve hukuk devletinin var 
olabilmesi için  adalet karanlıkta bı-
rakılmamalıdır” şeklinde konuştu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, geçmişte yaşanan bu tür vah-
şetlerin yeniden yaşanmaması için, 
siyasilerin ayrıştırıcı, ötekileştirici 
dil yerine; insanların huzur, barış, 
hoşgörü içerisinde bir arada yaşa-
masını ve toplumumuzda barışın 
egemen olmasını sağlayacak bir dil 
kullanmaları gerektiğini söyleyerek, 
“İnsan haklarında ve hukuk devle-
ti kavramlarında yeri olmayan her 
türlü katliamı ve terörü lanetliyor, 
katliamda hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “İNSANLIĞIN 
GÖREVİ DÜNYAYI 

GÜZELLEŞTİRMEK OLMALI”

06.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İstanbul Barosu üyesi Avukat Hüseyin 
Yama’nın, kendisine karşı dava kazandı-
ğı bir müteahhit ile görüşmesi sırasında 
uğramış olduğu silahlı saldırıyla ilgili 
yazılı açıklama yaparak, “Savunmayı 
hedef alan zihniyeti kınıyoruz” dedi.

“SAVUNMAYI HEDEF ALAN ZİHNİYETİ 
KINIYORUZ”
Meslektaşının göğsünden vurularak 
ağır yaralanması sonucu sağlık duru-
munun hala ciddiyetini koruduğunun 
ve şüphelinin yakalandığının bilgisini 
veren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Hak savunucusu olan avukat-
lara yönelik sözlü, fiili ve silahlı saldırı, 
her geçen gün daha da artarak kaygı 
verici boyuta ulaşmıştır. Avukatlar hiç-
bir uyuşmazlığın, hiçbir suçun tarafı de-
ğildir. Bu nedenle avukatlara, baktıkları 
dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan hiç-
bir saldırı asla kabul edilemez. Meslek-
taşımıza yönelik haksız ve hukuka aykırı 

bu saldırı savunma makamına yapılmış-
tır. Bu ve benzeri eylemelerin bir daha 
yaşanmaması için faillerin hak ettiği 
cezaya çaptırılmasını talep ediyoruz.
Meslektaşımıza geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Mes-
leki dayanışma ruhuyla, meslektaşları-
mızın ve mensubu oldukları baroların 
sonuna kadar yanında olacağımızı ve 
konunu takipçisi olacağımızı kamuoyu-
na saygıyla sunarız” ifadesini kullandı.

“SAVUNMA MAKAMI YİNE VURULDU”
10.07.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nede-
niyle TRT Çukurova Radyosu’nun canlı 
yayın konuğu olarak, ülkemizdeki hu-
kuk sistemi hakkında açıklamalarda 
bulundu. Yeşilboğaz açıklamasında, 
“Hukuk canlıdır, toplumun ihtiyacına 
göre güncellenmeli, toplumun ihti-
yacına cevap verebilmelidir. Ancak 
hukuk, toplumsal baskılara yenik dü-
şüyor. Hukukumuzu dünya sıralama-
sında, Atatürk’ün muasır medeniyet-
ler seviyesine çıkarmalıyız. Ülkemiz, 
dünya hukuk sıralamasında 129 ülke 
arasında 109. sırada olmamalı” dedi.

“BATI DEVLETLERİ EYLEME 
GEÇERKEN, BİZ KUTLAMALARLA 
GEÇİŞTİRİYORUZ”
Hukuk Yoluyla Dünya Barışı konulu 
konferansların üçüncüsünün 10 Tem-
muz 1967 günü Cenevre'de yapılarak; 
hem barışı, hem de hukukun üstün-
lüğünü perçinlemek adına, Bakanlar 
Kurulu kararıyla 10 Temmuz gününün 
Dünya Hukuk Günü olarak ilan edildi-
ğini belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Dünya Hukuk Günü’nün 
ilan edilmesinin ardından bu güne 
baktığımız zaman batı devletleri eyle-
me geçip toplumsal uzlaşıyı,  insanla-
rın ve ülkenin refahını, demokrasiyi, 
hak ve özgürlükleri sağlamak adına 
evrensel hukuk kurallarını uygulama-
ya geçirmiştir. Ülkemizde ise Dünya 
Hukuk Günü’nü sadece kutlamalarla 
geçiştiriyoruz. Ülke olarak günümüzde 

en çok ihtiyaç duyulan konunun hu-
kuk olduğunu hiç kimse inkâr edemez. 

“EKONOMİK VE SOSYAL 
İSTİKRARIN TEMELİ, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜDÜR”
Hukukun üstün olmadığı bir ülkenin 
sosyal ve ekonomik anlamda geliş-
mesi, insan ilişkilerinin düzgün olması 
mümkün değildir. Ekonomik ve sosyal 
istikrarın temelini, hukukun üstünlü-
ğü oluşturmaktadır. Hukukun altyapısı 
yoksa hukuk bağımsız, tarafsız ve eşit 
uygulanacak şekilde inşa edilmezse, 
toplumsal kalkınma sağlanamaz. Re-
kabetin, ticari ilişkilerin, yatırımların 
önü kapanır. Yatırımcılar, hukuk siste-
mimize güvenmediği için ülkemizde 
yatırım yapmıyor. Hukuki güvencesi ol-
mayan insanların, geleceği de güvence 
altında olmaz, o ülkede insan hakları 
da olmaz. Hukukun olmadığı yerde 
her zaman sorun vardır. İnsanlar hu-
kuka inanmak, güvenmek istiyor. Hu-
kuk; toplumda eşitliği, umudu, gele-
ceğe olan inancı sağlar” diye konuştu.
FETÖ darbesiyle birlikte ülkenin en 
büyük çektiği sıkıntıların temelin-
de hukuk olduğunu vurgulayan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
“Darbeciler silahlı gücü hep kullan-
dılar ama bu kez hukuku kulandılar. 
En tehlikesi de buydu. Hukuk toplu-
mun temeli olduğu için, toplumun 
temelini de bu tür zihniyetler bozdu. 
Hala hukukumuzu yerine oturtma-
ya çalışıyoruz ve acısını da toplum 

olarak hep beraber çekiyoruz” dedi.

“HUKUK, TOPLUMUN İHTİYACINA 
GÖRE GÜNCELLENMELİDİR”
Hukukta liyakatin önemine vurgu ya-
pan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hukukta önceliğimiz liyakattir. Bil-
gili, deneyimli, toplumun sorunlarını 
çözebilecek, hukuk ve adaleti eşit bir 
şekilde dağıtabilecek hukukçular var 
olursa, toplumun hukuka olan güve-
ni sağlanır.  Hukuk canlıdır, toplumun 
ihtiyacına göre değişmeli, güncel-
lenmeli, toplumun ihtiyacına cevap 
verebilmelidir. Ancak hukuk, toplum-
sal baskılara yenik düşüyor. Hukukta 
ceza sistemimiz yerine oturtulama-
dı. Kişisel ve siyasal nedenlerle ya da 
toplumsal baskılarla ceza sistemimiz 
sürekli değişime uğruyor. Hukuki ka-
rarlar, toplumun getirdiği baskıyla ve-
rilebiliyor. Adalette bir dengesizlik var. 
Önemli olan cezaların miktarı değil, 
uygulanabilirliğidir” ifadesini kullandı.

“ÜLKEMİZ DÜNYA HUKUK 
SIRALAMASINDA 129 ÜLKE 
ARASINDA 109. SIRADA OLMAMALI”
Ülkemizin dünyada hukuk sıralama-
sındaki yerini, batı medeniyetler içe-
risinde Atatürk’ün göstermiş olduğu 
muasır medeniyetler seviyesine çıkar-
mamız gerektiğini vurgulayan Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  “Artık huku-
kumuz 129 ülke arasında 109. sırada 
olmamalı. Kıyaslanacağımız ülkeler 
orta Asya ülkeleri, Latin Amerika, Af-
rika ülkeleri olmamalı. Hukukumuzu; 
demokrasi, özgürlük alanında muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmış ülkeler 
statüsüne çıkmamız gerekiyor. Bunun 
için de erklerin elinden geleni yapması 
gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne ulaş-
tığımız andan itibaren toplumsal refa-
ha, barışa, huzura, istikrara kavuşaca-
ğımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Devletin hukuk fakültelerine bir stan-
dart getirmesi gerektiğini de dile 
getiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Türkiye’de yaklaşık 100 
tane hukuk fakültesi var ancak yeterli 
akademik kadro yok. Yani yeteri kadar 
doçent, profesör yok. Dolayısıyla eği-
timlerin kalitesi de düştü. Hukuk fa-
kültelerine standart getirilirse, hukuk 
fakültelerinin yüzde 80’inin kapanaca-
ğına, böylece eğitimde kalitenin yük-
seleceğine inanıyoruz. Tüm meslektaş-
larımızın ve halkımızın Dünya Hukuk 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKUMUZU ATATÜRK’ÜN MUASIR 
MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARMALIYIZ”

10.07.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Bosna Hersek’te11 Temmuz 
1995 yılında gerçekleşen Srebrenista 
Katliamı’nı yayımladığı mesajla kınadı. 
Srebrenista Katliamı’nın vicdanın utan-
cı ve insanlık tarihinin yüz karası bir soy-
kırım vahşeti olduğunu söyleyen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bun-
dan 23 yıl önce bugün, 8372 Boşnak, bü-
tün dünyanın gözleri önünde, medeni 
denilen Avrupa'nın göbeğinde ve bizzat 
kontrolünde Sırp kuvvetleri tarafından 
hunharca katledilmiştir. Yüzlerce kadın 
tecavüze uğradı, çocuklar kurşunların 
hedefi olmuştur. Avrupa’da hukuksal 
olarak ilk kez belgelenmiş bir soykırım 
olan Srebrenista katliamı, uluslararası 
manipülasyonlarla yok sayılmaya ça-
lışılmaktadır. Bu katliam hem Bosna 
Hersek’te, hem de tüm dünyada, acının 
ve adalet arayışının sembolü haline ge-
len büyük bir dramdır” diye konuştu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör ör-
gütü tarafından gerçekleştirilen darbe 
girişiminin 3. yılında yaptığı yazılı açık-
lamasında; darbe girişiminin ülkemizin 
hukuk sistemine, anayasal düzenine, 
demokrasimize, halkın egemenliğine, 
birlik ve beraberliğimize yapılmış hain 
bir saldırı olduğunu söyledi. OHAL 
KHK’larının hukuk sistemimizi çö-
kerttiğini söyleyen Yeşilboğaz, “Yargı 
sopa olarak kullanılmamalıdır” dedi.
Bugüne kadar gerçekleşen tüm darbe-
lerin ve darbe girişimlerinin demok-
ratik, laik ve hukuk devletini ortadan 
kaldırmayı hedeflediğine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemiz, darbelerden çok yara almış-
tır. Demokrasinin, silah zoruyla değişti-
rilmesinin kabul edilmesi mümkün de-
ğildir. Millet iradesinin üstünde başka 
bir güç yoktur. Darbe değil, demokrasi 
istiyoruz. Biz hukukçular, demokratik 
hukuk devletine kasteden tüm yasa-
dışı girişimlerin karşısında yer almaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“OHAL KHK’LARI HUKUK SİSTEMİMİZİ 
ÇÖKERTTİ”
15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizi 
büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini 
belirten Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “OHAL KHK’ları ile temel hak ve 
özgürlükleri sınırlandırmaya yönelik 
alınan tedbirlerle birlikte, hak ve öz-
gürlük ihlâlleri katlanarak artmıştır. Çok 

 “YARGI SOPA OLARAK KULLANILMAMALI”



olarak hep beraber çekiyoruz” dedi.

“HUKUK, TOPLUMUN İHTİYACINA 
GÖRE GÜNCELLENMELİDİR”
Hukukta liyakatin önemine vurgu ya-
pan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hukukta önceliğimiz liyakattir. Bil-
gili, deneyimli, toplumun sorunlarını 
çözebilecek, hukuk ve adaleti eşit bir 
şekilde dağıtabilecek hukukçular var 
olursa, toplumun hukuka olan güve-
ni sağlanır.  Hukuk canlıdır, toplumun 
ihtiyacına göre değişmeli, güncel-
lenmeli, toplumun ihtiyacına cevap 
verebilmelidir. Ancak hukuk, toplum-
sal baskılara yenik düşüyor. Hukukta 
ceza sistemimiz yerine oturtulama-
dı. Kişisel ve siyasal nedenlerle ya da 
toplumsal baskılarla ceza sistemimiz 
sürekli değişime uğruyor. Hukuki ka-
rarlar, toplumun getirdiği baskıyla ve-
rilebiliyor. Adalette bir dengesizlik var. 
Önemli olan cezaların miktarı değil, 
uygulanabilirliğidir” ifadesini kullandı.

“ÜLKEMİZ DÜNYA HUKUK 
SIRALAMASINDA 129 ÜLKE 
ARASINDA 109. SIRADA OLMAMALI”
Ülkemizin dünyada hukuk sıralama-
sındaki yerini, batı medeniyetler içe-
risinde Atatürk’ün göstermiş olduğu 
muasır medeniyetler seviyesine çıkar-
mamız gerektiğini vurgulayan Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  “Artık huku-
kumuz 129 ülke arasında 109. sırada 
olmamalı. Kıyaslanacağımız ülkeler 
orta Asya ülkeleri, Latin Amerika, Af-
rika ülkeleri olmamalı. Hukukumuzu; 
demokrasi, özgürlük alanında muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmış ülkeler 
statüsüne çıkmamız gerekiyor. Bunun 
için de erklerin elinden geleni yapması 
gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne ulaş-
tığımız andan itibaren toplumsal refa-
ha, barışa, huzura, istikrara kavuşaca-
ğımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Devletin hukuk fakültelerine bir stan-
dart getirmesi gerektiğini de dile 
getiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Türkiye’de yaklaşık 100 
tane hukuk fakültesi var ancak yeterli 
akademik kadro yok. Yani yeteri kadar 
doçent, profesör yok. Dolayısıyla eği-
timlerin kalitesi de düştü. Hukuk fa-
kültelerine standart getirilirse, hukuk 
fakültelerinin yüzde 80’inin kapanaca-
ğına, böylece eğitimde kalitenin yük-
seleceğine inanıyoruz. Tüm meslektaş-
larımızın ve halkımızın Dünya Hukuk 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Bosna Hersek’te11 Temmuz 
1995 yılında gerçekleşen Srebrenista 
Katliamı’nı yayımladığı mesajla kınadı. 
Srebrenista Katliamı’nın vicdanın utan-
cı ve insanlık tarihinin yüz karası bir soy-
kırım vahşeti olduğunu söyleyen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bun-
dan 23 yıl önce bugün, 8372 Boşnak, bü-
tün dünyanın gözleri önünde, medeni 
denilen Avrupa'nın göbeğinde ve bizzat 
kontrolünde Sırp kuvvetleri tarafından 
hunharca katledilmiştir. Yüzlerce kadın 
tecavüze uğradı, çocuklar kurşunların 
hedefi olmuştur. Avrupa’da hukuksal 
olarak ilk kez belgelenmiş bir soykırım 
olan Srebrenista katliamı, uluslararası 
manipülasyonlarla yok sayılmaya ça-
lışılmaktadır. Bu katliam hem Bosna 
Hersek’te, hem de tüm dünyada, acının 
ve adalet arayışının sembolü haline ge-
len büyük bir dramdır” diye konuştu.

“SAVAŞA KARŞI BARIŞI, 
NEFRETE KARŞI SEVGİYİ 
YEŞERTMELİYİZ”
En yüce değerin insan hakla-
rı olduğunu vurgulayan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Ülkeleri yönetenler; sa-
vaşların bir toplumun gelece-
ğini yok ettiğinin, barışın ise 
toplumun temelini oluştur-
duğunun bilincinde olmalıdır.  
Büyük devlet olmanın gereği; 
barışı, adaleti, hoşgörüyü, 
sevgiyi inşa etmektir. Savaş 
nedeniyle binlerce çocuğun, 
kadınların, masum insanla-
rın kanı karışan topraklarda 
artık; savaşa karşı barışı, kin 
ve nefrete karşı sevgiyi yeşertmeliyiz. 
Dünyada ve ülkemizde bu tür insanlık 
vahşetinin yaşanmamasını ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinde yaşanan bu tür dram-
ların son bulmasını temenni ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle; insanlık ta-
rihinin en karanlık sayfalarından birisi 
olan Bosna-Hersek’te yaşanan katliamı 
kınıyor, katledilen tüm masum insanları 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “EN YÜCE DEĞER İNSAN HAKLARIDIR”
11.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör ör-
gütü tarafından gerçekleştirilen darbe 
girişiminin 3. yılında yaptığı yazılı açık-
lamasında; darbe girişiminin ülkemizin 
hukuk sistemine, anayasal düzenine, 
demokrasimize, halkın egemenliğine, 
birlik ve beraberliğimize yapılmış hain 
bir saldırı olduğunu söyledi. OHAL 
KHK’larının hukuk sistemimizi çö-
kerttiğini söyleyen Yeşilboğaz, “Yargı 
sopa olarak kullanılmamalıdır” dedi.
Bugüne kadar gerçekleşen tüm darbe-
lerin ve darbe girişimlerinin demok-
ratik, laik ve hukuk devletini ortadan 
kaldırmayı hedeflediğine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemiz, darbelerden çok yara almış-
tır. Demokrasinin, silah zoruyla değişti-
rilmesinin kabul edilmesi mümkün de-
ğildir. Millet iradesinin üstünde başka 
bir güç yoktur. Darbe değil, demokrasi 
istiyoruz. Biz hukukçular, demokratik 
hukuk devletine kasteden tüm yasa-
dışı girişimlerin karşısında yer almaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“OHAL KHK’LARI HUKUK SİSTEMİMİZİ 
ÇÖKERTTİ”
15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizi 
büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini 
belirten Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “OHAL KHK’ları ile temel hak ve 
özgürlükleri sınırlandırmaya yönelik 
alınan tedbirlerle birlikte, hak ve öz-
gürlük ihlâlleri katlanarak artmıştır. Çok 

sayıda kanunda yapılan kalıcı değişik-
likler, hukuk sistemimizi çökertmiştir. 
OHAL KHK’larıyla hukuk sistemimizde 
yapılan düzenlemelerin çok önemli bir 
kısmı savunma alanını düzenlemek-
tedir. KHK ile özellikle mesleğimize ve 
savunma hakkına yönelik yapılan dü-
zenlemeler, hukuk devletinde rastlan-
mayacak bir biçimde yapılmıştır. Adalet 
dağıtması gereken yargı sopa olarak 
kullanılarak, adalet hedef olarak göste-
rilerek, ülkemizde adeta bir korku top-
lumu oluşturulmuştur. Toplumun ada-
lete ve hukuk sistemimize olan inancı 
da kalmamıştır” şeklinde konuştu. 

“ANTİ-DEMOKRATİK UYGULAMALARA 
KARŞI HER KOŞULDA SİPER 
OLACAĞIZ”
Yargı bağımsızlığını engelleyen tüm 
uygulamaların ortadan kaldırılması 
gerektiğini vurgulayan  Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz,  “Laik, demokratik 
ve sosyal bir hukuk devleti inşa etme-
nin temel koşulu; bağımsız, tarafsız, 
toplumun her ferdine güven veren ve 
savunma makamının vazgeçilmezliğini 
içine sindirmiş bir yargı sistemini kur-
mak, güçler ayrılığı ilkesini özümsemek, 
güçlü bir parlamenter yönetim şekliyle, 
hukukun üstünlüğünden taviz verme-
mektir. Günümüzde her zamankinden 
daha çok ihtiyaç duyduğumuz hukuku, 
adaleti, birlik ve beraberliğimizi sağlıklı 
bir temel üstüne oturtmak için, dev-
let yöneticileri başta olmak üzere, biz 

hukukçulara ve toplumun tüm kesim-
lerine büyük sorumluluk düşmekte-
dir. Ülkemizi karanlığa götürme çabası 
içinde olanlara karşı, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdi-
ği hedefte yürüyen biz avukatlar,  her 
koşulda anti-demokratik uygulamala-
ra karşı siper olmaya devam edeceğiz. 
Bu vesileyle; Halkın iradesine yapılan 
her türlü darbeyi lanetliyoruz. Başta 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere, va-
tanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna 
canını feda eden şehitlerimizi ve 15 
Temmuz gecesi darbecilerle karşı  mü-
cadele ederken şehit olan güvenlik güç-
lerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla ve 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı. 

 “YARGI SOPA OLARAK KULLANILMAMALI”
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Avukatlara yönelik giderek artan hu-
kuksuzluklara, gözaltı ve tutuklama-
lara dur diyebilmek, savunmanın 
özgürlüğünü ve gücünü korumak ve 
adil yargılanma hakkı için İstanbul'da 
başlatılarak 85 hafta süren, daha son-
ra Bursa, İzmir, Ankara, Hatay Baroları 
öncülüğüyle devam eden adalet nöbeti 
bu kez Van Barosu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Adalet nöbetine katılan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizde yıllarca yapılan yargısız in-
fazların aydınlatılması gerektiğine vur-
gu yaparak, "Ülke aydınlık günlere ve 
bağımsız yargıya kavuşana kadar adalet 
ateşini yakmaya devam edeceğiz" dedi.

"ADALETTEN KORKMAYIN"
Van Adliyesi önünde tutulan adalet 
nöbetine Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu 
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, 
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar, 

Adıyaman Baro Başkanı Av. Mustafa 
Köroğlu, Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Meltem Akyol, Antalya Barosu 
Başkanı Av. Polat Balkan, Aydın Barosu 
Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Batman 
Barosu Başkanı Av. Abdülhamit Çakan, 
Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi Budan-
camanak, Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat 
Özgül, Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Av.Metin Öztosun, Dersim Barosu Baş-
kanı Av. Kenan Çetin, Diyarbakır Barosu 
Başkanı Av.Cihan Aydın, Hatay Barosu 
Başkanı Av. Ekrem Dönmez,İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
Kırklareli Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Oylum Yaman, Kocaeli Barosu Başkanı 
Av. Bahar Gültekin Candemir, Muş Ba-
rosu Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, Siirt 
Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek, Şanlı-
urfa Barosu Başkanı Av.Abdullah Öncel, 
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan 
Elçi, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat 

Tekneci, Yalova Baro Başkanı Av. Fedai 
Doğruyol ve çok sayıda avukat katıldı.
Baro başkanlarının tek tek söz aldığı 
adalet nöbetinde konuşan Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "İstanbul 
Çağlayan'da 85 hafta yaktığımız adalet 
ateşini, yurdun dört bir yanında yak-
maya karar verdik. Ülkemiz aydınlık 
günlere kavuşana kadar, bağımsız yar-
gıya kavuşana kadar, muktedirlerin bu 
ülkeye getirdiği karanlık günler son 
buluncaya kadar adalet ateşini yak-
maya devam edeceğiz. Muktedirler 
adaletten korkmasınlar. Muktedirler 
dün yakalandıklarında yargı önün-
de hesap vermeye çalıştıklarında, 
adalet diye feryat ediyorlardı. Ancak 
biz onlar için dahi adalet istemek-
ten asla vazgeçmedik" diye konuştu. 

"İNSANLARI YARGISIZ İNFAZLARA 
KURBAN VERDİK"
Yargımızın son yıllarda hiç olmadığı ka-
dar kötü sınav verdiğine dikkat çeken 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
"Bu ülkenin aydınlık insanları,adalet 
istemekten korkmasınlar. Ülke yıllar-
ca,usta Şair ve Yazarımız Sabahattin 
Ali'den bu yana, gerek meslektaşlarımı-
zı, gerekse bir çok insanı yargısız infaz-
lara kurban vermiştir. Bu infazların hiç-
biri aydınlatılmadı. özgür düşünce için, 
yarınlarda aydınlık bir ülkede yaşamak 
adına bu adalet nöbetini yakmaya çalı-
şıyoruz. Usta şairin dediği gibi;yaşamak 
bir ağaç ve tek ve hür ve bir orman gibi 
kardeşçesine yaşayacağımız günlere ka-
vuşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:”YARGISIZ İNFAZLAR AYDINLATILMALI”
19.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 20 Temmuz adli tatilin başla-
ması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında, "Her ne kadar adalet hiz-
metinin tatili olmasa da, 20 Temmuz'da 
başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek 
olan adli tatille birlikte yeni dönemde; 
hukuk sistemimizin rayına oturması, 
hak arama ve savunma hakkının en te-
mel güvencesi olan avukatlık mesleği-
nin de, yargının diğer kurucu unsurları 
gibi Anayasa'da tanımlanarak güvence 
altına alınması elzemdir. Yetkili makam-
lardan beklentimiz, sorunlarımızın çözü-
mü adına bir an önce gerekli adımların 
atılmasıdır. Savunmanın olmadığı yerde 
verilen her hüküm, gayrimeşru olacaktır. 
Biz avukatlar olarak, adaletin garantisi, 
mazlumun kapısı olan mesleğimizin ge-
leceği, meslek kuruluşumuzun itibarının 
artması için; bıkmadan, usanmadan, 

umutla mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Avukata yapılan hiçbir üvey evlat 
muamelesi, sözlü ve fiili saldırılar, bizleri 
bu mücadelemizden alıkoyamayacaktır.

"YARGI, KİMSENİN KİŞİSEL ÇATIŞMALA-
RINI YAPACAĞI MEKANİZMA DEĞİLDİR"
Yargının tüm kurucu bileşenlerinin, ev-
rensel hukuk ilkelerini benimsemesi ve 
uygulaması gerektiğine vurgu yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Yargı, 
ne hukukçuların ne de siyasilerin kişisel 
çatışmalarını yapacağı bir mekanizma-
dır. Yargının bağımsızlığına saygı duymak 
lütuf değil, zorunluluktur. Vicdan hukuk-
tan daha üstündür" ifadesini kullandı. 
Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınır-
larının genişletilmesi, yargıya güvenin 
arttırılması gibi hedefler içeren ve yakın 
zamanda TBMM'ye sunulacak olan Yar-
gı Reformu Strateji Belgesi'nin, uygula-
mayla uyuşmasını temenni eden Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Eğer 
uygulamayı hukukçularımız düzgün ya-
parsa, siyaseti hukuktan ayrı tutarsa, yar-
gı reform paketi işimize çok yarayacak. 
Bu vesileyle; adaletin tesisi için ülkemizin 
her köşesinde fedakârca görev yapan tüm 
hukukçu meslektaşlarımızın ve adliye ça-
lışanlarımızın adli tatilini kutluyor, göre-
vi başında şehit olan meslektaşlarımızı 
rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

“HUKUK SİSTEMİMİZİN RAYINA OTURMASI ELZEMDİR”
19.07.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücade-
lesi olan, Ada'ya barış getiren Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümünü ve 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayra-
mı’nı yayımladığı yazılı mesajla kutladı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, "20 Temmuz 1974'te 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta 
başlattığı, esaretten özgürlüğe geçi-
şin zaferi olan barış ve özgürlük hare-
katı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
halkı, yıllardır verdiği hak ve hürriyet 

mücadelesinde, baskılara boyun eğ-
meyeceğini, özgürlüğünü ve bağımsız-
lığını koruyacağını tüm dünyaya ispat 
etmiştir. Bu mücadele sonucunda Kıb-
rıs Adası'nda Türklere yönelik soykırım 
girişimi önlenmiş ve Ada'da güvenlik 
ortamı sağlanmıştır" ifadesini kullandı. 
20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın,  
dönemin Türkiye Başbakanı Bülent 
Ecevit’in en büyük eseri olduğunu vur-
gulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz,  "Biz aslında savaş için değil, 
barış için; yalnız Türklere değil, Rumla-
ra da barış getirmek için adaya gidiyo-
ruz" diyen Bülent Ecevit’in uygulamış 
olduğu etkin ve kararlı politikasının, 
Ada'da bağımsızlık zaferinin kazanıl-
masında önemli yer tuttuğunu söyledi.

"HAK VE HÜRRİYETLER, DEVLETİN 
ÜSTÜN GÜCÜNE KARŞI GÜVENCE 
ALTINA ALINMALI"
Hukuk devletinin, demokrasinin, te-
mel hak ve özgürlüklerin güvence al-
tına alınmadan; dünyada tüm insanla-
rın özlemini duyduğu barış ortamının 

sağlanmasının mümkün olmayacağını 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, "Güçlü, istikrarlı, demok-
ratik, tam anlamıyla çağdaş bir Türki-
ye olmadan, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk 
halkının varlığı ve güvenliği de olmaz. 
Ada'daki huzurun ve barışın kalıcı ola-
rak devam etmesi konusunda, tüm 
siyasiler üzerine, düşen görevi yap-
malıdır. Hak ve hürriyetler, devletin 
üstün gücüne karşı korunup güvence 
altına alınmalıdır" şeklinde konuştu.
Barış ve özgürlük bayramının dünya-
nın her yerinde kutlanmasını, dünya-
da her daim barış ve özgürlük iklimi-
nin egemen olmasını  temenni eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
"Dünya barışını büyüten özgürlük-
lerdir. Kıbrıs Türk halkının Barış ve 
Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın mimarı merhum 
devlet adamı Bülent Ecevit ile Kıbrıs’ın 
liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuru-
cu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve 
tüm şehitlerimizi rahmetle, gazileri-
mizi şükranla anıyorum" diye konuştu.

“DÜNYA BARIŞINI BÜYÜTEN 
ÖZGÜRLÜKLERDİR”

19.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz yaptığı yazılı açıklamayla, 
Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tara-
fından düzenlenen canlı bomba sal-
dırısında 33 kişinin hayatını kaybet-
tiği katliamı dördüncü yılında kınadı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Geçtiğimiz dört yılda, 
Suruç'un mağdurları, aileleri, avukatları 
gözaltına alındı, tutuklandı. Asıl suçlu-
lar, onları koruyan devlet görevlileri ve 

yetkilileri, katliam soruşturmasından 
ve davalarından uzak tutuluyor. Katlia-
mın üzerini örtmeye çalışanların, aynı 
zamanda mağdurları da susturarak, 
Suruç’u unutturmak istediği apaçık or-
tadadır. Adalet Suruç’a da uğramadı. 
Suruç Katliamı aydınlatılmaz, katliamın 
failleri adalet önünde hesap vermezse, 
başka katliamların, acıların yaşanacağı 
kaçınılmazdır. Suruç'ta ve tüm katliam-
larda adalet sağlanana kadar, en küçük 

sorumluluğu dahi olan kim varsa yar-
gılanana kadar, Mersin Barosu olarak 
adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.
Terörü bir kez daha lanetliyor, Su-
ruç’ta hayatını kaybeden vatandaş-
larımızı rahmetle anıyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ADALET 
SURUÇ’A DA UĞRAMADI” 20.07.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, Lozan Barış Ant-
laşması’nın 96. yıldönümünü ya-
yımladığı yazılı mesajla kutladı.
Lozan Antlaşması'nın ülkemizin bağım-
sızlık simgesi ve tapusu olduğuna vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, "Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 
başlatılan ve büyük mücadeleler ile ka-
zandığımız bağımsızlığımızın simgesi 
olan Lozan Antlaşması; 8 yıl süren Milli 
Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesidir, ilk 
diplomatik zaferdir, laik ve aydınlık Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir, 

mazlum milletlerin emperyalizme ilk 
tokatıdır. Emperyalizm ilk tokadını, Ana-
dolu’dan yemiştir. Lozan Barış Anlaşması 
yalnızca Türkiye’nin değil, bütün mazlum-
lar dünyasının zafer kıvılcımıdır.   Lozan 
Antlaşması ile Türkiye'nin bugünkü sınır-
ları büyük oranda çizilmiş oldu. Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında batılı devlet-
lere verilen ekonomik imtiyazlar, yani 
kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. 
Tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti niteliklerine sahip çağdaş 
Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması 
sayesinde kurulmuştur. Büyük müca-
deleler verilerek kazandığımız Kurtuluş 

Savaşı'nı ve Lozan'ı 
bu ülkenin yarınları 
olan çocuklarımıza 
çok iyi anlatmalıyız. 
Başta Cumhuriye-
timizin Kurucusu 
Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, 
cephede gösterdiği 
başarısını diplo-
ması masasında 
da gösteren, Lozan 
Barış Antlaşması'nı imzalayan İsmet 
İnönü’yü ve tüm şehitlerimizi saygı ve 
minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

“LOZAN, MAZLUM MİLLETLERİN EMPERYALİZME İLK TOKATIDIR !”
24.07.2019



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Türkiye'nin oksijen depo-
larından birisi olan Çanakkale’deki 
Kaz Dağları'nda, ÇED raporuna aykırı 
olarak 195 bin ağacın kesilerek yapıl-
mak istenen altın madeni projesini ve 
siyanürlü maden arama çalışmalarını 
yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.  Bilim 
insanlarının ‘en vahşi’ dediği siyanür 
yöntemi, bölgenin ekosistemini ve in-
san sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülke genelinde çığ gibi büyüyen tep-
kiler ve bölge halkının verdiği mücade-

le, Kaz Dağları’nın ge-
çilemez olduğunu 
göstermektedir” dedi.

“SİYANÜR YAVAŞ 
YAVAŞ ÖLDÜRÜR”
Altın madeni şirketi ta-
rafından altın arama fa-
aliyetlerinde kullanılan 
siyanürün, Çanakka-
le’nin tek içme ve kulla-
nım suyu kaynağı olan 
Atikhisar Barajı’na ka-
rışacağını belirten Baro 
Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Kaz Dağla-
rı, barındırdığı tarihsel, 

kültürel, ekolojik ve ekonomik değerleri 
nedeniyle, yeryüzünün en özgün yaşam 
kaynaklarının başında gelmektedir. Kaz 
Dağları bu bölgede yaşayan yaklaşık bir 
buçuk milyon insanın, bitkilerin, yaban 
hayatın, meraların, tarım alanlarının, 
en önemlisi de su kaynaklarının yaşam 
sigortasıdır. Kaz Dağları maalesef, altın 
şirketinin siyanür tehdidi altındadır. 
Bilim insanlarının ‘en vahşi’ dediği si-
yanür yöntemi, bölgenin ekosistemini 
bozacağı gibi, insan sağlığını da tehdit 
etmektedir. Tamamı orman ve tarım 

arazisi üzerinde kurulması planlanan 
altın işletmesi, çevredeki diğer canlıla-
ra ve bitkilere de zarar verecektir. Siya-
nür yavaş yavaş öldürür” diye konuştu.

“DOĞANIN VE İNSANLARIN SESİNE 
KULAK VERİLMELİ”
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevre-
de yaşama hakkına sahip olduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz,  “Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kir-
lenmesini önlemek, devletin ve va-
tandaşların asli görevidir. Devlet, do-
ğanın sesine ve insanların tepkisine 
kulak vererek, bu projeye dur demelidir. 
Mersin Barosu olarak, altından daha 
değerli olan Kaz Dağları’nda, altın ma-
deni projesine hayır diyoruz. Doğanın 
ve insanın yaşam hakkını savunmak 
için, Mersin Barosu olarak bu konuda 
hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Ancak hukuksal mücadele tek başına 
yeterli olmaz. Topraklarımız, suyu-
muz, ürünümüz, geleceğimiz için bir-
likte hareket etmek zorundayız. Ülke 
genelinde çığ gibi büyüyen tepkiler 
ve bölge halkının verdiği mücadele, 
Kaz Dağları’nın geçilemez olduğunu 
göstermektedir” ifadesini kullandı.

 YEŞİLBOĞAZ: “KAZ DAĞLARI GEÇİLMEZ”
28.07.2019

Baromuz üyesi Av. Bilal Kömürcü, Mer-
sin Adliyesi Sulh Ceza Hâkimliğinde 
duruşma salonunda görevi sırasında, 
hâkim koruması tarafından fiziksel sal-

dırıya uğrayarak darp edilmiştir.
Dünyanın en kutsal görevini 
yapan hak savunucusu mes-
lektaşımıza bir memur tara-
fından yapılan menfur fiili 
saldırıyı kınıyoruz. Saldırının du-
ruşma nizami ve inzibatini sağlayan 
hâkimin talimatı olmadan yapıldı-
ğını da öğrenmiş bulunmaktayız.
Meslektaşımızın o salonda ol-
maması gereken bir güvenlik 
mensubu tarafından saldırıya 
uğramasının hiçbir hukuki açık-
laması yoktur. Sorgu sırasında 
hâkimle avukat arasındaki usu-
le ilişkin bir tartışmaya müdahil 
olarak, bir polis devleti yaratılma 
anlayışını kati suretle reddediyo-
ruz. Savunmaya atılan yumruk 

ve tekmeye, tüm adalet camiası da 
sessiz kalmamalı, hukukçuluk misyo-
nunun gereğini yerine getirmelidirler.

Yargılanan kişilerin kim ve suçlamaların 
ne olduğuna bakılmaksızın adil yargıla-
ma ilkelerinden sapılması, tüm vatan-
daşların hukuki güvenliğini tehlikeye 
düşürmektedir. Mersin Barosu olarak, 
yönetim kurulumuz ve Avukat Hakları 
Merkezimizle birlikte, görevi sırasın-
da saldırıya uğrayan meslektaşımızın 
yanındayız ve saldırgan polisten şikâ-
yetçi olduk. Şüpheli hakkında gerekli 
yasal işlemler yapılarak cezalandırıla-
na ve bulunduğu görevden uzaklaştı-
rılana kadar olayın takipçisi olacağız.
Meslektaşımıza geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyor, bağımsız savunmanın 
temsilcisi avukatlara yapılan saldırılar 
sona erinceye kadar mücadelemizin 
süreceğini bir kez daha vurguluyoruz.
                                                                                                                               

BYK ADINA
MERSİN BAROSU BAŞKANI

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

“BAROMUZ ÜYESİ AV. BİLAL 
KÖMÜRCÜ’YÜ DARP EDEN KORUMA 
POLİSİ HAKKINDA ŞİKÂYETÇİ OLDUK”
29.07.2019



 YEŞİLBOĞAZ: “KAZ DAĞLARI GEÇİLMEZ”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz yaptığı yazılı açıklama ile 
Davultepe'de bulunan 100. Yıl Tabiat 
Parkı ve deniz kaplumbağaları yumur-
talama ve koruma alanının imara açıl-
ması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından resen onaylanan 1/5000 
Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar 
Planına itirazda bulunduklarını söyle-
yerek, “Hiç kimse hiçbir sebeple do-
ğayı tahrip etmeyi, hayvanların yaşam 
hakkını yok etmeyi kendisinde bir hak 
olarak göremez. Doğayla savaş halin-
deyiz, kazanırsak kaybedeceğiz” dedi.

“AKDENİZ OLİMPİYATLARI’NDA 
CARETTA CARETTA LOGO OLARAK 
KULLANILMIŞTI”
100. Yıl Parkı’nı çok önemsediklerini 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Caretta carettaların şu anda 
Türkiye’de 21 tane üreme alanı var. 
100. Yıl Tabiat Parkı, deniz kaplumbağa-
larının milyonlarca yıldır yumurtalarını 
bıraktıkları dünyanın ender kumsalla-
rından birisidir. Burası ayrıca endemik 
bitkilerin yetiştiği bir alandır. Dünyaya 
ev sahipliği yaptığımız Akdeniz Olimpi-
yatları’nda caretta caretta logo olarak 
kullanılmıştı, şimdi ise caretta caret-
taların en büyük üreme alanlarından 
birisi yok etmeye çalışılıyor. Burada bir 
tezatlık var. Hayvanların yaşam hak-
larına göstermelik değil, uygulamayla 
sahip çıkılmalıdır” şeklinde konuştu.

“EKOLOJİK DENGEYE VERİLECEK 
ZARAR HESAP EDİLMELİ”
Mesire alanı olarak ihale edilen ve 
1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 
Uygulama İmar Planı içerisine yer alan 

100. Yıl Parkı için daha önce de itiraz-
da bulunduklarını belirten Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kanunla 
belirlenen 65 metre sınırına duyarlılık 
gösterilmeyerek, kıyı kenar çizgisi ihlal 
edilmiştir. Bunlar tespit edilmeli ve hu-
kuki süreç başlatılmalıdır. Çünkü bu böl-
ge caretta carettaların yaşam alanı. Plan 
hükümlerine de uyulmayıp, yaklaşık 
100 bin metrekare büyüklüğünde tüm 
bölgen piknik ve eğlence alanı olarak 
belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle 100. 
Yıl Tabiat Parkı’nın ve deniz kaplumba-
ğaları yumurtlama ve koruma alanının 
tamamında yapılaşmanın önü açılmış-
tır. Kentimize ticaretin, yatırım yapıl-
masına karşı değiliz. Ancak teknolojik 
gelişim, çağdaşlaşma ve yatırım, doğayı 
çok tahrip etmeden, canlıların yaşam 
alanlarını yok etmeden yapılmalıdır. 
Ekolojik dengeye ne kadar zarar veri-
leceği hesap edilmelidir” diye konuştu.

“DOĞAMIZ RANT UĞRUNA TALAN 
EDİLİYOR”
Doğamızın her yönüyle rant uğruna 

talan edildiğini ifade eden Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Doğaya ve 
hayvanlara karşı hem vicdanen, hem de 
hukuksal olarak insancıl bir tutum içeri-
sinde olmak zorundayız. Son yıllarda ül-
kemizde deniz kaplumbağalarının nesli, 
insan eliyle yok edilmektedir. Hayvan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ne sahip 
çıkmak, doğanın, hayvanların yaşam 
haklarını güvence altına almak, yaşam 
alanlarına saygı duymak tüm insanlığın 
görevidir. Hayvanların da bir canlı oldu-
ğu ve onlarla birlikte yaşadığımız unu-
tulmamalıdır. İnsan en büyük savaşını 
doğaya karşı veriyor.  Hiç kimse hiçbir 
sebeple doğayı tahrip etmeyi, hayvan-
ların yaşam hakkını yok etmeyi kendi-
sinde bir hak olarak göremez. Ülkemizi 
yönetenler maalesef doğayı yok etme 
uğraşısı içinde. Doğayla savaş halinde-
yiz, kazanırsak kaybedeceğiz. 100. Yıl Ta-
biat Parkı’nın imara açılmasının önünü 
açan plan iptal edilmelidir. Mersin Ba-
rosu olarak, 100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili 
süreci yakından takip ederek, hukuk-
sal mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

 “DOĞAYLA SAVAŞ HALİNDEYİZ, KAZANIRSAK KAYBEDECEĞİZ”

29.07.2019

Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşil-
boğaz ile birlikte 72 baro başkanının yayımladığı ortak bildiride, 
Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin ve bazı yazarlarının yargı-
landığı davada, Başsavcılık tebliğnamede, gazetenin yöneticile-
ri hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulması ve beraat ka-
rarı verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, bu yönde somut 
adım atılmamasını telafisi olmayan bir mağduriyet olduğunu 
belirterek, “Bir gün dahi gecikmeye fırsat verilmeden, adli tatilin 
bitmesi beklenmeksizin, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının 
durdurulması, yasal düzenlemenin yapılması, hukukun ve ada-
letin gereği, kamu vicdanının acil ve haklı beklentisidir. Yargı-
tay’ı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık ve 
adaletsizliğe derhal müdahale etmeye davet ediyoruz” denildi.

devamı arka sayfada

BARO BAŞKANLARI: “GAZETECİLERİN CEZA İNFAZININ 
DURDURULMASI VE YASAL DÜZENLEMENİN 

YAPILMASI, KAMU VİCDANININ ACİL BEKLENTİSİDİR”
06.08.2019



“HAKSIZ YERE YATTIKLARIYLA 
KALACAKLAR”
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu ve Mersin Barosu Başkanı Bil-
gin Yeşilboğaz ile birlikte 72 baro baş-
kanının yayımladığı ortak bildiride şu 
ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere, üç 
meslektaşımızın da aralarında olduğu 
Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin ve 
bazı yazarlarının yargılanarak mahkum 
edildiği bir dava söz konusudur.  Ülkemiz-
deki ifade ve basın özgürlüğü bakımından 
simgesel bir nitelik taşıyan bu davanın, 
yalnızca yargılananları değil, ülkemiz-
deki bütün gazeteler ve gazetecileri ilgi-
lendiren önemli sonuçlara gebe olduğu, 
kamuoyunda genel kabul görmektedir. 
Bu davada, aynı eylem nedeniyle yargı-
lanmakta olan gazete yöneticilerinden 
bir kısmı için beş yılı aşmayan cezalara 
hükmedilmiş ve kanun temyiz yolunu 
kapalı tuttuğundan, bu kişiler yönünden 
verilen cezalar istinaf aşamasında kesin-
leşmişti. Böylece, gazete yöneticilerinden 
altısı soruşturma aşamasında tutuklu 
kaldıkları dokuz aydan artan cezalarının 
infazı için 25 Nisan 2019’da, yeniden Ko-
caeli F Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, beş yıldan fazla ceza aldığı 
için verilen hükmü temyiz ede(bile)n ga-
zete yöneticilerinin başvurusu hakkındaki 
görüşünü hazırlayarak, ilgili ceza daire-
sine bildirdi. Başsavcılık tebliğnamede, 
gazetenin yöneticileri hakkındaki mah-
kumiyet hükmünün bozulması ve beraat 
kararı verilmesi gerektiğini, bu bozmadan 
'Sirayet etkisi' nedeniyle halen Kocaeli F 
Tipi Kapalı Cezaevinde cezaları infaz edil-
mekte olan gazete yöneticilerinin de ya-
rarlanması gerekeceğini belirtmiştir. Da-
vayla ilgili yeni ve önemli bu gelişme, aynı 
dosyada, aynı suçtan yargılananlar ara-
sında temyiz hakkı bakımından farklı uy-
gulama yapılması nedeniyle, temyiz hak-
kı olanların cezaevine girip girmeyeceği 
Yargıtay'ın kararına göre  belli olacakken, 
aynı konumdaki bazılarının -üstelik daha 
az ceza almalarına karşın- cezalarının in-
fazına devam edilmesi, kamu vicdanında 

rahatsızlık yaratmaktadır. Nitekim, yakla-
şık iki ay önce Cumhurbaşkanı tarafından 
açıklanan Yargı Reformu Strateji Belge-
sinde de, Adalet Bakanınca kamuoyuna 
yapılan açıklamada da, bu adaletsiz du-
ruma değinilmiş, sorunun ilk yargı pake-
tinde yer alacak bir yasal düzenlemeyle 
çözüleceği, bunun da TBMM tatile gir-
meden gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 

“YARGITAY’I BU ADALETSİZLİĞE 
MÜDAHALE ETMEYE DAVET EDİYORUZ”
Ancak, bu yönde herhangi somut bir 
adım atılmadan, insanlarda yaratılan 
beklenti ve umut dikkate alınmaksızın, 
Meclis tatile girdi. Yargıtay ilgili ceza da-
iresinin tebliğnamedeki görüş doğrultu-
sunda bir bozma kararı vermesi halinde, 
cezası infaz edilmekte olan gazete yöneti-
cilerinin uğramış olduğu ağır haksızlık ve 
mağduriyetin telafisi ne yazık ki mümkün 
olamayacaktır. Onlar, haksız yere yattıkla-
rıyla kalacaktır. Bu nedenle, hiç olmazsa 
bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye 
fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki 
cezanın infazının durdurulması, hukukun 
ve adaletin gereği, kamu vicdanının acil 
ve haklı beklentisidir. Dava avukatlarının 
infazın durdurulmasına dair taleplerinin, 
adli tatilin bitmesi beklenmeksizin Yargı-
tay nöbetçi ceza dairesince bir an önce 
karara bağlanması, hukukun üstünlüğü-
nü, insan haklarını savunmak ve koru-
mak görevi bulunan baroların da bek-
lentisidir. Biz baro başkanları, Yargıtay’ı, 
kamuoyu vicdanını derinden yaralayan 
bu ağır haksızlık ve adaletsizliğe der-
hal müdahale etmeye davet ediyoruz.”

•Adana Barosu Av.Veli Küçük,•Adıyaman 
Barosu Av.Mustafa Köroğlu,•Afyonkara-
hisar Barosu Av.Turgay Şahin,•Ağrı Barosu 
Av.Mehmet Salih Aydın,•Aksaray Barosu 
Av.Ramazan Erhan Toprak,•Amasya Ba-
rosu Av.Melik Derindere,•Ankara Barosu 
Av.R.Erinç Sağkan,•Antalya Barosu Av.Po-
lat Balkan, •Artvin Barosu Av.Ali Uğur Ça-
ğal,•Aydın Barosu Av.Gökhan Bozkurt,•-
Balıkesir Barosu Av.Erol Kayabay, •Bartın 
Barosu Av.Ferhat Parlatır, •Batman Baro-

su Av.Abdülhamit Çakan,•Bilecik Barosu 
Av.Halime Aynur, •Bingöl Barosu Av.Hani-
fi Budancamanak,•Bitlis Barosu Av.Fuat 
Özgül,•Bolu Barosu Av.Sabri Erhendek-
çi,•Burdur Barosu Av.Ramazan Gedik,•-
Bursa Barosu Av.Gürkan Altun,•Çanak-
kale Barosu Av.Bülent Şarlan,•Çorum 
Barosu Av.Kenan Yaşar,•Denizli Barosu 
Av.Müjdat İlhan, •Diyarbakır Barosu 
Av.Cihan Aydın,•Düzce Barosu Av.Azade 
Ay,•Edirne Barosu Av.Alper Pınar,•Elazığ 
Barosu Av.Mustafa Yentür,•Eskişehir Ba-
rosu Av.Mustafa Elagöz,•Gaziantep Baro-
su Av.Bektaş Şarklı,•Giresun Barosu Av.
Soner Karademir,•Gümüşhane-Bayburt 
Bölge Barosu Av.Serkan Pekmezci,•Hak-
kari Barosu Av.Zeydin Kaya,•Hatay Baro-
su Av.Ekrem Dönmez,•Iğdır Barosu Av.
Serkan Alakan,•Isparta Barosu Av.Ünsal 
Çankaya, •İstanbul Barosu Av.Mehmet 
Durakoğlu,•İzmir Barosu Av.Özkan Yücel, 
•Kahramanmaraş Barosu Av.Muhammed 
Burak Gül,•Kastamonu Barosu Av.Özgür 
Demir,•Kayseri Barosu Av.Cavit Dursun, 
•Kırklareli Barosu Av.Turgay Hınız, •Kır-
şehir Barosu Av.Mehtap Tuzcu,•Kocaeli 
Barosu Av.Bahar Gültekin Candemir,•-
Konya Barosu Av.Mustafa Aladağ,•-
Malatya Barosu Av.Enver Han,•Manisa 
Barosu Av.Ali Arslan,•Mardin Barosu 
Av.Çelebi Araz,•Mersin Barosu Av.Bilgin 
Yeşilboğaz,•Muş Barosu Av.Abdülba-
ki Çelebi,Nevşehir Başkanı Av. Mustafa 
Necmi Öncül,•Niğde Barosu Av.Osman 
Çimen,•Ordu Barosu Av.Haluk Mu-
rat Poyraz,•Osmaniye Barosu Av. Ha-
lil Yavuzdoğan,•Rize Barosu Av.Ümit 
Peçe,•Sakarya Barosu Av.Abdurrahim 
Burak,•Siirt Barosu Av.Nizam Dilek,•Si-
nop Barosu Av.Hicran Kandemir,•Şan-
lıurfa Barosu Av.Abdullah Öncel,•Şır-
nak Barosu Av.Nuşirevan Elçi,•Tekirdağ 
Barosu Av. Sedat Tenekeci,•Tokat Ba-
rosu Av.Melih Yardımcı,•Trabzon Ba-
rosu Av.Sibel Suiçmez,•Tunceli Barosu 
Av.Kenan Çetin,•Uşak Barosu Av.Emin 
Coşkun,•Van Barosu Av.Zülküf Uçar,•-
Yalova Barosu Av.Fedayi Doğruyol,•-
Yozgat Barosu Av.Mehmet Şimşek,•-
Zonguldak Barosu Av.Özel Eroğlu.

BAROMUZ MENSUBU AV.LEVENT ÇAVAŞ VE EŞİ AV.DİLARA 
AKDAĞCIK ÇAVAŞ’IN DARP EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ.

“Meslektaşlarımız Av. Levent Çavaş 
ve eşi Av.Dilara Akdağcık Çavaş, Ada-
na’da özel bir hastanede görevini ifa 
ederken, üstelik meslektaşımız olan 
hastane sahibi ve korumalarınca fizik-
sel saldırıya uğrayarak darp edilmiştir.
Adana Barosu Başkanlığı ile irtibata ge-
çerek meslektaşlarımızın uğradığı saldı-
rı nedeni ile yardımcı olmalarını talep 
etmemizin ardından, gerekli duyarlılığı 
göstererek Baro Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş ve Avukat Hakları 
Merkezi üyesi meslektaşlarımız,  saldırıya 

uğrayan meslektaşlarımızın yanında yer 
almıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. 
Meslektaşlarımızın artık saldırılara ve 
hakaretlere maruz kalmaması için tüm 
meslektaşlarımızı ve baroları mesleki 
dayanışma içerisinde görmek istiyoruz.
Bu saldırı sadece bir avukata veya 
tüm avukatlara değil, hukuk dev-
letine yapılmıştır. Ayrıca, bu saldı-
rıyı bir meslektaşımızın başka bir 
meslektaşımıza yapmış olması, ola-
yın en utanç verici bir boyutudur.
Adaletin üç saç ayağından birisi olan 

savunmaya, yani avukatlara yönelik 
yapılan saldırılara müsaade etmeye-
ceğimizi, susmayacağımızı, meslektaş-
larımızın her zaman yanında olacağı-
mızı, saldırganların yakalanarak hak 
ettiği cezalara çarptırılması için olayla 
ilgili sürecin takipçisi olacağımızı, tüm 
kamuoyunun ve meslektaşlarımızın 
bilgisine saygılarımla sunarım. Darp 
edilen meslektaşlarımıza  geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum. 
AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
MERSİN BAROSU BAŞKANI 06.08.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ABD’nin Hiroşima şehrine 
atom bombası atarak yüzbinlerce kişiyi 
katletmesinin üzerinden 73 yıl geçmesi-
ne rağmen, insanlık tarihinin en korkunç 
saldırısının hafızalardan ve yüreklerden 
silinmediğini anımsatarak nükleer si-
lahsızlanmanın önemine dikkat çekti.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açık-
lamasında şunları kaydetti: “Bundan 
73 yıl önce 6 Ağustos 1945'te insanlık 
tarihinin en korkunç saldırısı yaşandı. 
2. Dünya Savaşı’nın en karanlık yüzü 
olan Hiroşima katliamında, ABD savaş 
uçakları Japonya’nın Hiroşima kenti-
ne, ‘küçük çocuk’ adı verilmiş atom 
bombası attı. Katliamda şehrin yar-
sından fazlası yok olmuş, ilk beş yılda 
200 bin insanın ölümüne, on binler-
ce insanın da sakat kalmasına neden 
olmuştur. ABD’nin Hiroşima şehrine 
atmış olduğu atom bombası sadece 
Japonları öldürmedi, insanlık öldü.
 
“6 AĞUSTOS SOYKIRIM VE UTANÇ 
GÜNÜ OLMALIDIR”
Atom bombasını kullanılarak on bin-
lerce sivilin öldürülmesi tarihe büyük 
bir insanlık suçu olarak geçmiştir. Bu 
sebeple 6 Ağustos insanlık tarihi açı-
sından bir “soykırım” ve “utanç” günü 
olmalıdır. Nükleer silahlar insanlığın 
varoluşunu tehdit etmektedir. Dün-
ya üzerinde bombayla egemenlik 
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Necmi Öncül,•Niğde Barosu Av.Osman 
Çimen,•Ordu Barosu Av.Haluk Mu-
rat Poyraz,•Osmaniye Barosu Av. Ha-
lil Yavuzdoğan,•Rize Barosu Av.Ümit 
Peçe,•Sakarya Barosu Av.Abdurrahim 
Burak,•Siirt Barosu Av.Nizam Dilek,•Si-
nop Barosu Av.Hicran Kandemir,•Şan-
lıurfa Barosu Av.Abdullah Öncel,•Şır-
nak Barosu Av.Nuşirevan Elçi,•Tekirdağ 
Barosu Av. Sedat Tenekeci,•Tokat Ba-
rosu Av.Melih Yardımcı,•Trabzon Ba-
rosu Av.Sibel Suiçmez,•Tunceli Barosu 
Av.Kenan Çetin,•Uşak Barosu Av.Emin 
Coşkun,•Van Barosu Av.Zülküf Uçar,•-
Yalova Barosu Av.Fedayi Doğruyol,•-
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ABD’nin Hiroşima şehrine 
atom bombası atarak yüzbinlerce kişiyi 
katletmesinin üzerinden 73 yıl geçmesi-
ne rağmen, insanlık tarihinin en korkunç 
saldırısının hafızalardan ve yüreklerden 
silinmediğini anımsatarak nükleer si-
lahsızlanmanın önemine dikkat çekti.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açık-
lamasında şunları kaydetti: “Bundan 
73 yıl önce 6 Ağustos 1945'te insanlık 
tarihinin en korkunç saldırısı yaşandı. 
2. Dünya Savaşı’nın en karanlık yüzü 
olan Hiroşima katliamında, ABD savaş 
uçakları Japonya’nın Hiroşima kenti-
ne, ‘küçük çocuk’ adı verilmiş atom 
bombası attı. Katliamda şehrin yar-
sından fazlası yok olmuş, ilk beş yılda 
200 bin insanın ölümüne, on binler-
ce insanın da sakat kalmasına neden 
olmuştur. ABD’nin Hiroşima şehrine 
atmış olduğu atom bombası sadece 
Japonları öldürmedi, insanlık öldü.
 
“6 AĞUSTOS SOYKIRIM VE UTANÇ 
GÜNÜ OLMALIDIR”
Atom bombasını kullanılarak on bin-
lerce sivilin öldürülmesi tarihe büyük 
bir insanlık suçu olarak geçmiştir. Bu 
sebeple 6 Ağustos insanlık tarihi açı-
sından bir “soykırım” ve “utanç” günü 
olmalıdır. Nükleer silahlar insanlığın 
varoluşunu tehdit etmektedir. Dün-
ya üzerinde bombayla egemenlik 

kurabileceğine inanan devletler, mil-
yonlarca insanın her 6 Ağustos’taki 
çığlığına kulak tıkamamalıdır. Nük-
leer silahsız bir dünya istiyoruz.
Yüz binlerce sivilin öldürüldüğü saldırı-
lar, atom bombasının ve savaşın karan-
lığını gösterirken, akıllarda usta Şair Na-
zım Hikmet'in Kız Çocuğu şiiriyle kalacak:
“Kapıları çalan benim, 
Kapıları birer birer. 
Gözünüze görünemem, göze görün-
mez ölüler.
Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl 
kadar. 

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü 
çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı 
kavruldu. 
Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya 
savruldu.
Benim sizden kendim için, hiçbir şey 
istediğim yok. 
Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan 
çocuk.
Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir 
imza ver. 
Çocuklar öldürülmesin şeker de yiye-
bilsinler.”

YEŞİLBOĞAZ: “NÜKLEER SİLAHSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ”

06.08.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Nükleer Platformu üyelerinin 
Hiroşima Katliamının 74. yıl dönümün-
de gerçekleştirdiği anma etkinliğine  
katıldı.  Etkinlikte Hiroşima’ya atılan 
atom bombasının etkisiyle yakalandığı 
çaresiz bir hastalık sonucu 12 yaşında 
hayatını kaybeden Sadako Sasaki için 
kağıttan turna kuşu yapılarak, nük-
leer silahsızlanmaya dikkat çekildi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Kushimoto Sokağı’nda toplanan grupla 
birlikte, nükleer karşıtı sloganlar atarak, 
İnönü Parkı’na kadar yürüdü. Nükle-
er santral yapımında inşaat temelinde 
oluşan çatlakların dolgu yapılarak gi-
derilmesinin, büyük bir facianın apaçık 
göstergesi olduğunun ve projeden vaz-
geçilmesinin vurgulandığı basın açıkla-
masında söz alan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “İnşaat sırasında or-
taya çıkan çatlaklar, nükleer santralin 
güvenilirliği konusunda endişelerimizi 

daha da artırmıştır.  Sıra-
dan bir inşaatın dahi teme-
linin çatlaması, bir deprem 
ülkesinde o inşaatın ‘mur-
dar’ olduğunun ispatıyken, 
nükleer santralin temelinin 
iki kez çatlaması ve çatla-
ğın üstüne beton atılarak, 
bu temelin sağlamlığının 
basılan çimento miktarıyla 
açıklanması kabul edile-
mez! Nükleer santral he-
nüz faaliyete geçmeden, 
nükleer kaza yaşadık. De-
netimsiz ve hukuksuzca 
Akkuyu’da inşaatı devam eden çatlak 
projeye karşı yapılan tüm uyarı ve iti-
razları, siyasi iktidarın görmezden gel-
mesi akıl alır gibi değildir. Çernobil ve 
Fukuşima felaketinden ders çıkarılmalı, 
fay hattı üzerinde yer alan Akkuyu’da, 
nükleer santral çalışmalarının durdu-
rulması gerekmektedir. İnsanoğlunun 

rant uğruna artık doğayla savaşmaktan 
vazgeçmesi gerekiyor. Doğayla birlikte 
yaşarsak ancak bir geleceğimiz olabilir. 
Kazanırken aslında kaybediyoruz” dedi.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve platform üyeleri; turna 
kuşu, barışın ve nükleer silahsızlanma-
nın sembolü olan kız çocuğu Sadako 
Sasaki anısına park içerisindeki ağaca, 
kağıttan turna kuşu yaparak astılar.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, NÜKLEER KARŞITI PLATFORMUNA DESTEK:
“RANT UĞRUNA DOĞAYLA SAVAŞMAKTAN VAZGEÇİLMELİ”

06.08.2019



Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Kurban 
Bayramı’nı yazdığı şiirle 

kutlayarak toplumsal 
mesajlar verdi.

HOŞ GELSİN 
GÖZLERİNİN 

İÇİ GÜLEN 
BAYRAMLAR
Savaşlarla değil, barış ateşiyle 
kavrulacağımız gündür asıl bayram.
Barışı, sevgiyi, özgürlüğü bir 
lokmacık tadarak değil, 
Kana kana içebileceğimiz gündür en 
güzel bayram.
Umutlarımız el ele tutuşsun ki, 
kucaklasın bizi en güzel bayramlar.

Ufukta kızıl güneş, uzanmışsa 
maviye sere serpe,
Göz kırpıyorsa gökyüzü, en parlak 
haliyle,
Ve bir kıvılcım varsa avcumuzda, 
düşlerimizde, 
Güneşi tutmaya ne kaldı? Ne kaldı 
en güzel bayramlara?

Gülüşlerimizi serelim ki 
kadınlarımızın, çocuklarımızın 
yüreğine, 
Gülüşlerimiz çoğalsın,
Çoğalsın; umuttan, sevgiden yana 
ne varsa.
Sonra hoş gelsin sefa gelsin, 
gözlerinin içi gülen bayramlar.

10.08.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgini Yeşilbo-
ğaz 17 Ağustos Marmara depremi-
nin 20. yıldönümünde yaptığı yazılı 
açıklamasında, ülkemizin bir deprem 
ülkesi olduğu gerçeğiyle yüzleşme-
si gerektiğine vurgu yaparak, fay 
hattı üzerinde inşaatı devam eden 
nükleer enerji santrali projesinden 
acil vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “17 bin 840 kişinin öl-
düğü, binlerce kişinin evsiz kaldığı, 
yaralandığı 17 Ağustos Marmara dep-
reminin üzerinden 20 yıl geçti ama 
Türkiye, bir deprem ülkesi olduğu 
gerçeğiyle hiçbir zaman yüzleşmedi.

“DEPREM PLANI KAĞIT ÜZERİNDE”
Marmara depreminden sonra hemen 
bir deprem planı yapıldı ama kağıt üze-
rinde, uygulanmayan bir plan olarak 
kaldı. O günden bugüne ne deprem, ne 
de başka bir afet planı hazırlandı. Gün-
celliğini tamamen yitirmiş, bugünün 
şartlarıyla hiç uyuşmayan sözde bir afet 
planımız var. Şu an yapılan binaların ya-
rısından fazlası deprem planına uygun 
değil. Kentsel dönüşüm adı altında rant 
odaklı kişilerin çıkarına uygun binalar 
yapılıyor. Olası bir depremde anında 
yıkılacak olan binalar da iyileştirilmi-
yor. Deprem sonrası toplanma alanla-
rının yarısından fazlası ise imara açıldı. 

“NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNDEN 
VAZGEÇİLMELİ”
Kentimizde ise fay hattı üzerinde inşa-
atı süren Akkuyu nükleer enerji sant-
ralinin zeminde çatlaklar oluşması, 
olası bir depremde bu projenin nasıl 
bir faciayla sonuçlanacağı apaçık or-
tadadır. Yine söylüyoruz, insanlığın 
yok olmasına sebep olmadan nükle-
er enerji santralinden vazgeçilmelidir. 
Olası bir depremde canımızın, malımı-
zın ve binalarımızın güvenliği için plan-
sız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, 
deprem yönetmeliğine uygun hareket 
edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. 
17 Ağustos 1999 depreminde hayatını 
kaybeden tüm vatandaşlarımızı say-
gıyla ve rahmetle anıyor, böyle bir fe-
laketin bir daha yaşanmamasını te-
menni ederek, depremde yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza ve milleti-
mize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “AKKUYU NÜKLEER 
SANTRALİ FAY HATTI ÜZERİNDE”

17.08.2019

Adli yıl açılış törenleri, yargı bağımsızlığının, 
insan haklarının, hukukun üstünlüğünün 
ve adaletin tam olarak sağlanabilmesi için 
yargıda ve savunmada yaşanan sorunla-
rın tartışıldığı, dile getirildiği ve alınması 
gereken önlemlerin gerektiğinde Yargıtay, 
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ile TBB 
Başkanlarının sert bir üslupla siyasi otorite-
yi eleştirdiği en önemli törenlerden biridir. 
Bizzat sayın Yargıtay’ın açıkladığı etik ku-
rallarda yer alan; Mahkemelerin, anayasal 
düzeni ve hukukun üstünlüğünü yaşatma 
ve yüceltme görevini yerine getirebilmele-
ri için, yetkin, bağımsız ve tarafsız yargının 
var olması zorunlu olduğundan; çağdaş 
demokratik toplumda, yargı sistemine 
ve yargının ahlaki gücü ve dürüstlüğüne 
halkın güvenmesi son derece önemli ol-
duğundan; yargı etiğinde yüksek standart-
ların yaşatılması ve yüceltilmesinde temel 
sorumluluk, kurumsal olarak yargıya ait ol-
duğundan ve de aşağıda kısaca belirttiğimiz 
nedenlerle;  ‘kuvvetler ayrılığı’ - ‘hukukun 
üstünlüğü’ ‘yargının bağımsızlığı’ ilkesini 
benimsemiş olmamız sebebiyle, Cumhur-
başkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapılacak  2019-2020 adli yıl açılış töreni-
ne de katılmayacağız” ifadesini kullandı. 

Mersin Barosu, 2 Eylül 2019 tarihinde 
yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl açılış 
töreni için Yargıtay’ın davetini reddede-
rek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapı-
lacak yargı yılı açılışına katılmayacağını 
bildirdi. Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz yazılı açıklamasında, 
“Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü 
ve yargının bağımsızlığı ilkesini benim-

semiş olmamız sebebiyle, idarenin ve-
sayeti altında yapılan açılışa katılmaya-
cağız. Üç maymunu oynayamayız” dedi.

“KUVVETLER AYRILIĞI, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE TERS 
DÜŞMEKTEDİR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
Yargıtay’ın davetine cevaben yapmış 
olduğu yazılı açıklamasında,  “2 Eylül 
2019 tarihinde yapılacak olan 2019-
2020 Adli Yıl açılış töreni için Baromuza 
yapmış olduğunuz nazik davetiniz için 
teşekkür ederiz.  Adli yıl açılış tören-
lerinde avukatların, hukukun üstünlü-
ğü ve mesleki sorunların çözümü için 
mücadele etmeyi dile getirmesini siyasi 
bir söylem olarak gören siyasi iktidar, 
yasa değişikliği yaparak, adli yıl açılış 
törenlerini yürürlükten kaldırmıştır. 

devamı arka sayfada

 “İDARENİN VESAYETİ ALTINDA 
YAPILAN AÇILIŞA KATILMAYACAĞIZ”
19.08.2019



“NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNDEN 
VAZGEÇİLMELİ”
Kentimizde ise fay hattı üzerinde inşa-
atı süren Akkuyu nükleer enerji sant-
ralinin zeminde çatlaklar oluşması, 
olası bir depremde bu projenin nasıl 
bir faciayla sonuçlanacağı apaçık or-
tadadır. Yine söylüyoruz, insanlığın 
yok olmasına sebep olmadan nükle-
er enerji santralinden vazgeçilmelidir. 
Olası bir depremde canımızın, malımı-
zın ve binalarımızın güvenliği için plan-
sız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, 
deprem yönetmeliğine uygun hareket 
edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. 
17 Ağustos 1999 depreminde hayatını 
kaybeden tüm vatandaşlarımızı say-
gıyla ve rahmetle anıyor, böyle bir fe-
laketin bir daha yaşanmamasını te-
menni ederek, depremde yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza ve milleti-
mize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “AKKUYU NÜKLEER 
SANTRALİ FAY HATTI ÜZERİNDE”

Adli yıl açılış törenleri, yargı bağımsızlığının, 
insan haklarının, hukukun üstünlüğünün 
ve adaletin tam olarak sağlanabilmesi için 
yargıda ve savunmada yaşanan sorunla-
rın tartışıldığı, dile getirildiği ve alınması 
gereken önlemlerin gerektiğinde Yargıtay, 
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ile TBB 
Başkanlarının sert bir üslupla siyasi otorite-
yi eleştirdiği en önemli törenlerden biridir. 
Bizzat sayın Yargıtay’ın açıkladığı etik ku-
rallarda yer alan; Mahkemelerin, anayasal 
düzeni ve hukukun üstünlüğünü yaşatma 
ve yüceltme görevini yerine getirebilmele-
ri için, yetkin, bağımsız ve tarafsız yargının 
var olması zorunlu olduğundan; çağdaş 
demokratik toplumda, yargı sistemine 
ve yargının ahlaki gücü ve dürüstlüğüne 
halkın güvenmesi son derece önemli ol-
duğundan; yargı etiğinde yüksek standart-
ların yaşatılması ve yüceltilmesinde temel 
sorumluluk, kurumsal olarak yargıya ait ol-
duğundan ve de aşağıda kısaca belirttiğimiz 
nedenlerle;  ‘kuvvetler ayrılığı’ - ‘hukukun 
üstünlüğü’ ‘yargının bağımsızlığı’ ilkesini 
benimsemiş olmamız sebebiyle, Cumhur-
başkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapılacak  2019-2020 adli yıl açılış töreni-
ne de katılmayacağız” ifadesini kullandı. 

“SİYASİ İRADENİN SEMBOLİK 
TOPLANTISINI DİNLEMEYECEĞİZ, 
ALKIŞLAMAYACAĞIZ”
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklama-
sında, “Adli yıl açılış töreninin, bağımsız 
mekân yerine, kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
yürütme ve yasama erklerini bünyesinde 
toplayan, yüksek mahkemelere yaptığı 
atamalarla yargıda söz sahibi olan Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’nda, siyasetin tam da 
göbeğinde yapılacak olması, özümsediği-
miz, olmazsa olmazımız kuvvetler ayrılığı 
ve hukukun üstünlüğü ilkelerine ters düş-
mektedir. Yargıyı emir kulu yapan, hakim 
atamalarında liyakat unsurunu tanımayan, 
mülakatlarda ideolojik saiklerle hakim-sav-
cı alımı yapıp, meslektaşlarımızı sadece mü-
vekkillerini savundukları için çeşitli asılsız 
iddialarla tutuklayan, avukatlık mesleğinin 
temel sorunu olan mesleğe girişte sınav ya-
pılması, hukuk eğitiminin kalitesinin arttı-
rılması, CMK ücretlerinin iyileştirilmesi gibi 
bir çok talebimizi yok sayan, can çekişen 
adaletin yeniden hayat bulması için Anado-
lu’da sürdürdüğümüz adalet nöbetlerimizi 
görmezden, duymazdan gelen, hukukun 
üstünlüğü sıralamasında Türkiye’nin 126 

ülke arasında 109. sırada olmasını, adalete 
güvenin yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düş-
mesini görmezden gelen siyasi iktidarın; 
‘adalet’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘ifade özgür-
lüğü’, ‘insan hakkı’ söylemini dinlemeyece-
ğiz, alkışlamayacağız. Meslektaşlarımızın 
adliyelere ve mahkeme salonlarına girişte 
yaşadığı sorunlara ve meslektaşlarımıza 
karşı uygulanan şiddete karşı duyarsız olan 
bir siyasi iradenin yapacağı, sembolik salon 
toplantısı seviyesine indirgenen adli yıl açı-
lış törenine katılmamız söz konusu olamaz. 
Bizler Mersin Barosu olarak; hukukun ve 
adaletin temsilcisi olan avukatların sorun-
larını görmezden, duymazdan gelip, üç 
maymunu oynamayacağız. Bağımsız bir 
yargı sistemi kurulana kadar, mesleğimi-
ze ve meslektaşlarımıza yapılan saldırılar 
durdurulana kadar, insan hakları ihlal-
leri, doğa katliamları sona erene kadar, 
hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma 
hakkı gerçekleşene kadar, mesleğimizin 
bağımsızlığından aldığımız güç ile mü-
cadelemize devam edeceğimizi,  yürüt-
menin başının temsil edildiği Cumhur-
başkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek olan 
2019-2020 adli yıl açılış törenine katılma-
yacağımızı bildiririz” şeklinde konuştu.

19.08.2019



Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Ye-
şilboğaz ve 29 ilin baro başkanı, Di-
yarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir 
Belediyeleri’nde yaşanan görevden 
alma ve kayyum atamalarına ortak 
açıklama ile tepki gösterdi. Açıklama-
da, “Demokrasi ve hukuk bir kez daha 
askıya alındı, yerle bir edildi. Karar 
idari bir darbedir. Seçilirlerse kayyum 
atarız tehdidi hayata geçirildi” denildi.

“SEÇİLİRLERSE KAYYUM ATARIZ 
TEHDİDİ HAYATA GEÇİRİLDİ”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilbo-
ğaz ile 29 ilin baro başkanlarından ya-
pılan ortak açıklamada, Türkiye’nin bir 

kez daha hukuksuz bir 
sabaha uyandığı ifade 
edilerek, “Diyarbakır, 
Mardin ve Van Büyük-
şehir Belediyeleri’nin 
seçilmiş belediye baş-
kanları görevden alına-
rak, yerlerine bu illerin 
valileri kayyum olarak 
atanmıştır. İçişleri Ba-
kanlığı’nın verilerine 
göre; 418 kişi de gö-
zaltına alınmış, aynı 
zamanda internete ve 
sosyal medyaya eri-
şim de kısıtlanmıştır. 
Darbe sonrası yaşadı-
ğımız hukuksuzluklar, 
bir kez daha uygula-
maya konulmuştur. 

Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 
2016 yılında da yine çok sayıda bele-
diye başkanı gözaltına alınmış, aynı 
şekilde seçilen 96 belediye başkanları-
nın yerine kayyum atanmıştı. OHAL’in 
hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış 
olmasına rağmen hız kesmeden devam 
ediyor. Demokrasi, hukuk bir kez daha 
askıya alındı, yerle bir edildi” denildi. 

“BELEDİYE BAŞKANLARI DERHAL 
GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ”
31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, 
‘seçilirlerse kayyum atarız’ tehdidinin 
hayata geçirildiğini vurgulayan Yeşilbo-

ğaz, “YSK tarafından adaylıkları onayla-
narak seçilen üç belediye başkanının, 
daha beş ay geçmeden devam eden 
ve henüz kesinleşmeyen soruşturma 
ve davalar gerekçe gösterilerek bir 
‘idari karar’ ile görevlerinden uzaklaş-
tırılmaları, idarenin yargı üzerindeki 
vesayetini bir kez daha ortaya koymuş-
tur. Bu uygulama ile Türkiye’nin idari 
yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir 
darbe daha almıştır. Seçim ve onun 
tezahürü olan halk iradesinin, idari bir 
karar ile ortadan kaldırılması en hafif 
deyimiyle idari bir darbedir. Halk ira-
desine karşı gerçekleştirilen bu darbe, 
Türkiye’nin demokrasisine bir yarar 
sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İs-
tanbul, Ankara ve başka illerde AKP’li 
belediyelerde uygulandığı üzere; gö-
revden alınan belediye başkanlarının 
yerine, belediye meclis üyelerinden 
birinin başkan vekili olarak seçimine 
olanak vermeden doğrudan kayyum 
atanması,  açıkça bir çifte standart-
tır, bu hukuka aykırılığı daha da kat-
merleştirmiştir.  Bizler;  barış içinde 
bir arada yaşama fikrini, demokratik 
hukuk devleti idealine olan inancı 
da tümden ortadan kaldıran bu hu-
kuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz. 
OHAL uygulamalarının devamı olan 
bu hukuksuz uygulamadan vazgeçile-
rek, görevden uzaklaştırılan belediye 
başkanlarının derhal görevlerine iade-
sini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

MERSİN BAROSU’NDAN KAYYUM 
TEPKİSİ: “KARAR İDARİ BİR DARBEDİR”

20.08.2019

YEŞİLBOĞAZ:  “SARAYA ÇIKMAMA 
KARARIMIZ SİYASİ DEĞİL”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, konuk olarak katıldığı bir 
televizyon programında Yargıtay’ın 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenle-
yeceği 2019-2020 adli yıl açılış törenine 
katılmama kararını gerekçeleriyle açık-
layarak, hukuk sistemimizle ilgili bek-
lentilerini dile getirdi. Yeşilboğaz açık-
lamasında, “Barolar olarak, Saray’da 
düzenlenecek olan adli yıl açılış töreni-
ne katılmama kararımızı alırken, siyasi 
düşünceyle hareket etmedik. Ortak 
paydamız yargının bağımsızlığı” dedi.

“ORTAK PAYDAMIZ YARGININ 
BAĞIMSIZLIĞI”
Baro Başkanımız Av.  Bilgin Yeşilbo-

ğaz açıklamasında, “Barolar olarak, 
Saray’da düzenlenecek olan adli yıl 
açılış törenine katılmama kararımı-
zı alırken, siyasi düşünceyle hareket 
etmedik. Aynı siyasi görüşte olmadı-
ğımız barolar dahi, Saray’da yapıla-
cak olan açılışa katılmama kararı aldı. 
Mersin Barosu’nun ve diğer baroların 
bu konuda yapmış olduğu açıklama-
lar, ülkemizin hukuk sistemini düzlü-
ğe çıkartacak evrensel açıklamalardır. 
Yargının bağımsızlığı, hukukun üstün-
lüğü ve tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığı 
ilkesi, Saray’da yapılacak olan açılışa 
katılmama kararı alan tüm baroların 
ortak paydasıdır” şeklinde konuştu.

devamı arka sayfada

20.08.2019



“SİYASET YARGIDAN ELİNİ ÇEKMELİ”
Yargıtay’ın Saray’da adli yıl açılış tö-
reni düzenlemesinin, bardağı taşıran 
son nokta olduğunu belirten Yeşilbo-
ğaz, “Hukukun üstünlüğünü, kuvvet-
ler ayrılığını, yargının bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını her zaman ve her yerde 
söyledik, savunduk. Siyasi iktidar, ey-
lemlerini legal hale getirmek için hu-
kuku aracı kullanıyor. Yargı bu konuda 
iyi bir sınav vermiyor. Siyaset hukuka 
bulaştırılmamalı, hukuk aracı olarak 
kullanılmamalıdır. Siyaset, yargıdan 
elini çekmeli, yargı bağımsızlaştırılma-
lıdır. Çünkü artık halkın adalete olan 
inancı yok oldu. İnsanlar hukuktan 
beklediğini alamayınca, insanlar kendi 
adaletini, hukukunu uygulamaya çalı-
şıyor. Toplumu kucaklayıcı, güven verici 
bir hukuk sistemimiz olmalıdır. Hukuk 
şemsiyesi içerisinde, herkes kendisini 
güvende hissetmeli” ifadesini kullandı.

“TÜM AVUKATLAR OLARAK AYNI 
KAYGIYI VE SORUNU YAŞIYORUZ”
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, açı-
lışa katılmama kararı alan baroları tuzu 
kurulukla suçlamasını doğru bulmadı-
ğını ifade eden Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bizim tuzumuz kuru değil. 
Bizler icralarda, mahkemelerde, savcı-
lıklarda, emniyette,  karakollarda cebel-
leşen, yasaları uygulatmaya çalışan, bu 
süreçte ezilen, ötelenen ve engellenen 
olduk. Bunların sebebi biz avukatlar de-
ğildir. Tüm avukatlar olarak, ekonomik 
ve idari eylemlerde aynı kaygıyı ve so-
runları yaşıyoruz. Biz avukatlar, yargının 
en dinamik ayağıyız ama yapmak iste-
diklerimizi hayata geçiremiyoruz, önü-
müze hep engeller konuluyor” dedi.

“YARGI REFORMUNUN 
UYGULANACAĞINA DAİR GÜVENCE 
VERİLİRSE, DESTEĞE HAZIRIZ” 
Yargı reformunun, evrensel hukuk 

normları kuralları çerçevesinde hazır-
lanması gerektiğinin altını çizen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yargı 
reformu stratejisinde samimiyet arıyo-
ruz. Yargı reformunun uygulanacağına 
dair bizlere güvence verildiği takdirde, 
kendilerine destek olmaya hazırız. An-
cak sorun yasadan çok, uygulamadan 
kaynaklanıyor. Mevcut kuralları ve 
yasaları dahi işlerine geldiği gibi uy-
guluyorlar. Bizlere bir zabıt kâğıdı ver-
mekten, dosyayı inceletmekten kaçını-
yorlar. Cezaevinde müvekkille görüşe 
bile saat sınırı getirdiler. Adli tatil sonra-
sı düzeltilmesini umuyoruz. Hak arama 
özgürlüğü, adil yargılanma hakkı basta 
olmak üzere, evrensel hukuk normla-
rına açıkça aykırı olan bu uygulamayı 
kabul etmek mümkün değildir. Yargıyı 
nereden tutsak elimizde kalıyor. Liyakat 
unsuruna göre hâkim savcı alınmıyor. 
Hâkimler, savcılar iyi bir şekilde akade-
mide eğitim alamıyor ” diye konuştu.

Mersin Barosu Kadın 
Hakları Merkezi yap-
tığı yazılı açıklama ile 
Kırıkkale’de boşan-
dığı eşi tarafından 
vahşice katledilen 
Emine Bulut cinaye-
tini ve tüm kadınlara 
yönelik yapılan şid-
deti kınadı. Hükü-
met politikalarının, 
kadınların korunma-
sında  yetersiz kaldığına vurgu yapılan 
açıklamada, “Yasaların hiçe sayılması, 
kadınları korumasız bırakıyor“ denildi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merke-
zi  tarafından yapılan yazılı açıklama-
da, “Ülkemizde kadın cinayetlerinin 
adeta normalleştiği bugünlerde yi-
tirdiğimiz son canımız Emine Bulut, 
yıllar önce boşandığı eski eşi tarafın-
dan 10 yaşındaki kızının gözleri önün-
de ‘ölmek istemiyorum’ çığlığı ile 
vahşice katledildi.  insanlığın vicda-
nını sızlatan o feryat ‘anne lütfen 
ölme’  kulaklarımızda hep çınlayacak.
Kamuoyunda kadının yasal haklarının 
tartışıldığı şu dönemde meydana gelen 
Emine Bulut  cinayeti bir kez daha gös-
termiştir ki, hükümet politikaları kadın-
ların korunmasında  yetersiz kalmakta-
dır.  Buna rağmen siyasi iktidarca, kadın 
haklarını garantiye alan yasalar tar-
tışmaya açılmıştır. 6284 sayılı yasanın 
yeniden düzenlenmesi, 4 yıldır  yürür-
lükte olmasına rağmen uygulanmayan 
İstanbul Sözleşmesi’nden, Türkiye’nin 

imzasını geri çekmesi ve kadının nafaka 
hakkının kısıtlanması gibi son derece 
talihsiz olan bu tartışmalar gündeme 
getirilmiştir. Bu yasaların hiçe sayılma-
sı kadının şiddet karşısında hukuken 
korunmasız kalmasına yol açmaktadır.

“SİYASİ İKTİDAR, KADINLARIN YASAL 
HAKLARINI KISITLAYAN HER TÜRLÜ 
SİYASİ TAVIRDAN VAZGEÇMELİ“
Siyasi iktidar, aile birliğini korumak 
adına kadınların, her türlü şiddet ve 
eziyeti gördükleri evliliklerine devam 
etmeleri gerektiğini vurgulamakta, 
kadının boşanmasını gayri ahlaki bir 
durummuş gibi empoze etmeye çalış-
maktadır. Ancak bu tutum kadınlarımı-
zın daha çok şiddet görmesine ve hatta  
yaşam haklarının elinden alınmasına 
neden olmaktadır. Herkesin anlaması 
gereken temel husus; KADIN İNSAN-
DIR. Kadının, yaşam hakkı başta olmak 
üzere yasal hakları vardır. Boşanma da 
bu haklardan biridir. Boşanmak gay-
ri ahlaki bir durum değildir“ denildi.

“KATLEDİLEN TÜM 
KADINLARA ADALET 
BORÇLUYUZ“
Yapılan yazılı açıklamada; 
siyasi iktidarın, işlenen 
kadın cinayetleri ve şid-
det mağduru kadınların 
sayısının günden güne 
artmasından, kadınların 
yasal haklarını kısıtlayan 
her türlü siyasi tavırdan 

vazgeçmesini anlaması gerektiği vur-
gulanarak, “Biz kadın hakları savu-
nucuları olarak, 6284 sayılı kanun ve 
İstanbul sözleşmesi başta olmak üze-
re, kadın haklarını koruyan yasaların 
uygulanması için var  gücümüzle ça-
lışacağız! Çünkü biz, bu güne kadar 
katledilen tüm kadınlara, Tuba Erkol’a 
‘ben annemsiz uyuyamamki’ diyen kı-
zına, doğum sonrası hastane odasın-
da bıçaklanan  Güldane’ye, kızı Emine 
Beykoz ile beraber katledilen Meryem 
Beykoz’a,Emine Bulut’a ve geride ka-
lan 10 yaşındaki  küçük  kıza  adalet  
borçluyuz. Çünkü şiddet görmek iste-
miyoruz, çünkü ölmek istemiyoruz!
Frida Kahlo’nun, ‘Ahlak ve namus de-
nince, sadece kadından konuşmaya 
başlayan herkes, ahlaksız ve namussuz-
dur’ sözüne dikkat çekilen açıklamada, 
“Mersin Barosu olarak, kadın hakları 
mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! 
Emine Bulut’u katleden caninin en ağır 
şekilde cezalandırılması için davanın 
takipçisi olacağız” ifadesine yer verildi.

KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ, EMİNE BULUT CİNAYETİNİ KINADI
“YASALARIN HİÇE SAYILMASI, KADINLARI KORUMASIZ BIRAKIYOR“
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ile Kent ve Çevre Komisyonu Başka-
nımız Av. Sevim Küçük, çevre dernek-
leriyle birlikte Mersin Nükleer Karşıtı 
Platformu’nun düzenlemiş olduğu 
basın açıklamasına katılarak, Akkuyu 
nükleer santralin yapılan haberler-
le iyi gösterilmesine tepki gösterdi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde dü-
zenlenen basın açıklamasında konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
dünyada ve ülkemizde nükleer santral 
projelerinden vazgeçilmesi gerektiğine 

vurgu yaparak, 
“İçi çürümüş bir 
elma şekerini 
burada halkımı-
za yutturmaya 
çalışıyorlar an-
cak biz çevre 
m ü ca d e l e s i n i 
verenler bunu 
hiçbir zaman ye-
medik ve yeme-
yeceğiz. Bunu 
ya p m a l a r ı n ı n 

çok basit bir nedeni var. Daha bir kaç 
ay evvel basına çıkan ve içeriden dışa-
rıya aktarılan sistemin kurulmasındaki 
aksaklıklar, daha şimdiden gün yüzü-
ne çıktı. Nükleer santral kurulmadan 
önce eğer bu kadar büyük bir sıkıntı 
ve çatlak varsa bunu örtbas etmek, 
bunu halkı gözünden kaçırmak adına 
yapılan bu tür etkinlikler toplum tara-
fından kabul edilmeyecek. Bu iş eko-
nomik de olmayacak. Ekonomisi hiçbir 
zaman Türk halkına ve bölge halkına 

yansımayacak. İstihdam projesi her za-
man sunuluyor ama bunun hiçbir ger-
çekliği yoktur. Temiz çevrede yaşama 
hepimizin son derece talep ettiği en 
büyük arzumuzdur. Umarım bunu bü-
tün bölge halkı olarak mücadelemizi 
ortaklaştırır, üstesinden gelebiliriz. 
Rusya’nın burada yapmaya çalıştığı 
tek şey bizim ülkemizde bir nükleer 
üs kurmak ve bundan yararlanmak 
olacaktır. Buna hiçbir zaman müsaade 
etmeyeceğiz. Bu mücadelemiz nük-
leer santral durdurulana kadar elbet-
te ki sonsuza dek devam edecektir.
Dünyada yaşanan nükleer felaketler-
den hala ders alınmamıştır. Nükleer 
felaketin farkında mısınız? Siyasi ikti-
darın hukuksuz nükleer inadına karşı, 
biz hukukçuların ve çevrecilerin ya-
şam inadı da sürecektir. Nükleer faci-
alar diğer kaza ve afetlerden farklıdır. 
Diğerlerinin etkileri geçse de nükleer 
reaksiyonların etkileri ve izleri yüzyıl-
larca sürecektir. Yaşamın devamı için, 
nükleer santral istemiyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “NÜKLEER İNADA KARŞI, 
YAŞAM İNADIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

28.08.2019

BARO BAŞKANI YEŞİLBOĞAZ: 
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

Mersin Barosu, son günlerde artan ka-
dın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin 
önüne geçilebilmesi için İstanbul Söz-
leşmesi’nin hayata geçmesi gerektiğine 
dikkat çekmek amacıyla, ‘İstanbul Söz-
leşmesi Yaşatır’ sloganıyla farkındalık 
çalışması başlattı. İstanbul sözleşmesi 
uygulanırsa, kadına yönelik şiddetin 
son bulacağına vurgu yapan Mersin 
Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz tüm 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgüt-
lerini, İstanbul Sözleşmesi’nin hayata 
geçebilmesi için vermiş oldukları müca-

delelerine destek vermeye davet etti.  

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
UYGULANIRSA, KADINA ŞİDDET SON 
BULUR”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilbo-
ğaz yaptığı yazılı açıklamasında, kadına 
şiddetin önüne geçilmesi konusunda İs-
tanbul Sözleşmesi’nin hayati önem ta-
şıdığına dikkat çekmek için farkındalık 
çalışması başlattıklarını ifade ederek, 
“Her geçen gün artan kadın cinayetle-
rinin ve kadına yönelik şiddetin önüne 
geçebilmek imkânsız değildir. İstanbul 
Sözleşmesi uygulanmaya başlarsa, ka-
dına şiddet son bulur. Maalesef var 
olan yasalar uygulanmıyor. Bu konuda-
ki farkındalık çalışmamızın ilkini, baro-
muzun resmi sosyal medya sayfasında 
ve web sitesinde başlatarak, İstanbul 
Sözleşmesi’nin önemini anlattık. İstan-
bul Sözleşmesi’nin hayata geçmesi için 
vereceğimiz mücadelede, tüm kurum, 
kuruluş ve sivil toplum örgütlerini ya-
nımızda görmek istiyoruz, gücümüze 
güç katmalarını istiyoruz” diye konuştu.  

“SÖZLER TUTULSUN, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN”
Yeşilboğaz, İstanbul Sözleşmesi’nin neden 
hayata geçmesi gerektiğini şöyle ifade etti: 
“Her yıl 400 kadının öldürüldüğü bir ülke-
de şiddeti önleyen yasaların uygulanması 
şarttır. Çocuk tacizcilerinin kol gezdiği bir 
ülkede İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma-
sı şarttır. Devletlerin, Avrupalı ve Türkiyeli 
bütün kadınlara verdiği şiddeti önleme ve 
şiddete karşı koruma sözü tutulsun, İstan-
bul Sözleşmesi uygulansın. Aileyi yasalar 
değil şiddet parçalar, İstanbul Sözleşmesi 
kadın ve çocukları şiddetten korur. Hayat-
ları şiddet parçalar, İstanbul Sözleşmesi 
şiddetten korur. İstanbul Sözleşmesi hayat 
kurtarır. İstanbul Sözleşmesi, devletlerin 
şiddeti önleme ve şiddete karşı koruma 
için verdiği sözdür, sözler tutulsun.  İstanbul 
Sözleşmesi, cinsiyet temelli şiddete maruz 
bırakılan herkesin güvencesidir. Cinsiyet te-
melli şiddete karşı sigortamız olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İstanbul 
Sözleşmesi kadını şiddetten korur. İstanbul 
Sözleşmesi aileyi değil, şiddeti yıkar. Şid-
det parçalar, İstanbul Sözleşmesi korur.

devamı arka sayfada 
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yansımayacak. İstihdam projesi her za-
man sunuluyor ama bunun hiçbir ger-
çekliği yoktur. Temiz çevrede yaşama 
hepimizin son derece talep ettiği en 
büyük arzumuzdur. Umarım bunu bü-
tün bölge halkı olarak mücadelemizi 
ortaklaştırır, üstesinden gelebiliriz. 
Rusya’nın burada yapmaya çalıştığı 
tek şey bizim ülkemizde bir nükleer 
üs kurmak ve bundan yararlanmak 
olacaktır. Buna hiçbir zaman müsaade 
etmeyeceğiz. Bu mücadelemiz nük-
leer santral durdurulana kadar elbet-
te ki sonsuza dek devam edecektir.
Dünyada yaşanan nükleer felaketler-
den hala ders alınmamıştır. Nükleer 
felaketin farkında mısınız? Siyasi ikti-
darın hukuksuz nükleer inadına karşı, 
biz hukukçuların ve çevrecilerin ya-
şam inadı da sürecektir. Nükleer faci-
alar diğer kaza ve afetlerden farklıdır. 
Diğerlerinin etkileri geçse de nükleer 
reaksiyonların etkileri ve izleri yüzyıl-
larca sürecektir. Yaşamın devamı için, 
nükleer santral istemiyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “NÜKLEER İNADA KARŞI, 
YAŞAM İNADIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, 1 
Eylül Dünya Barış 
Günü nedeniyle ya-
yımladığı yazılı me-
sajında, “Bir insanı 
sevmekle başlar her 
şey. Dağlar, insanlar 
ve hatta ölüm bile 
yorulduysa, şimdi 
en güzel şiir barıştır. 
Savaş girdaptır, ken-
disini yaratanları 
da yok eder” dedi.
Açıklamasında Dün-
ya Barış Günü’nde; 
gerek ülkemizde, 
gerekse dünyamız-
da barış ortamın-
dan çok uzakta ya-
şadığımızı belirten 
Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz,  “Hukukun üstünlüğü, adalet, ifade 
özgürlüğü, temel insan hak ve özgür-
lükleri sağlanmadıkça, sosyal devlet 
ilkeleri uygulanmadıkça, sosyal, siyasal 
ve ekonomik denge sağlanamadıkça, 
dünyada silahlara harcanan paralar, 
ülkenin aydınlık geleceğine harcanma-
dıkça, dünya barışını sağlamak müm-
kün değildir ve siyasi erklerin Dünya 
Barış Günü ile ilgili yapacağı gösterme-
lik, sözde açıklamalar hükümsüzdür. 
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yapılacak 
olan mitinglerde, ‘barış tecrit edilemez’ 
sloganı yasaklanıyorsa, sokaklarda barış 
çağrısı yapan akademisyenler, bilim in-
sanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, 

vatandaşlar, öğrenciler, polis şiddetine 
maruz kalıyorsa ve tutuklanıyorsa, ba-
rış çağrısı yapmak suç sayılıyorsa, dün-
ya barışını sağlamak mümkün değildir.

“AYNI ANDA HEM SAVAŞA HAZIRLA-
NIP, HEM DE SAVAŞI ÖNLEYEMEZSİ-
NİZ”
Dünyada bugün 500 bini bilim insanı 
olmak üzere, yaklaşık 15 milyon kişinin 
silah ve silah geliştirme endüstrisinde 
çalıştığının bilgisini veren Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Türkiye silah 
alımında, Avrupa ülkelerinin önemli 
ticaret ortaklarından birisidir. Türki-
ye,  dünyada en çok silah ithal eden 
11. ülkedir. Böyle bir istatistikle dün-

yada ve ülkemizde barışı 
egemen kılmak mümkün 
mü?  Bilim İnsanı Albert 
Einstein, ‘Aynı anda hem 
savaşa hazırlanıp, hem 
de savaşı önleyemezsiniz’ 
sözü, bunu en iyi şekilde 
ifade etmektedir” dedi.

“ATATÜRK’ÜN YURTTA 
BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ 
POLİTİKASI, DEVLETLERİN 
TEMEL İLKESİ OLMALI”
Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, “Yurt-
ta Barış, Cihanda Barış’ 
politikasının, tüm devlet-
lerin temel ilkesi olması 
gerektiğine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, “Liderle-
rin, emperyalistlerin ve 
kapitalistlerin; siyasi ve 

ekonomik hırsları tatmin olsun diye 
daha ne kadar kan dökülecek, insan-
lık yok olacak? Savaş girdaptır, savaş 
kendisini yaratanları da yok eder. Usta 
yazar Yaşar Kemal’in dediği gibi; dağ-
lar, insanlar ve hatta ölüm bile yorul-
duysa, şimdi en güzel şiir BARIŞTIR.
Mersin Barosu olarak, laik ve demok-
ratik bir Türkiye için, savaşa karşı ba-
rışı istemeye, yaşam hakkını savun-
maya devam edeceğiz. Çünkü barış, 
insanca yaşamanın temel koşuludur. 
Tüm insanlığın, terörün ve savaş-
ların son bulduğu, barış çanlarının 
çaldığı bir dünyada yaşamasını te-
menni ediyorum” şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:  “SAVAŞ GİRDAPTIR, 
KENDİSİNİ YARATANLARI DA YOK EDER”

01.09.2019

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADININ 
YAŞAM HAKKININ GÜVENCESİDİR”
İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik 
şiddeti önlemek amacıyla yapılmıştır. 
Kadınlara yönelik şiddet sürsün mü 
istiyorsunuz? Yuvayı yıkan yasalar ve 
sözleşmeler değil, şiddettir. İstanbul 
Sözleşmesi’nin 1. maddesinde de be-
lirtildiği gibi; sözleşmenin amacı, kadın-
ları her türlü şiddete karşı korumak ve 
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti 
önlemek, kovuşturmak ve ortadan kal-
dırmaktır. İstanbul Sözleşmesi, TC. Ana-
yasası’nın 90. maddesi uyarınca kanun 
hükmündedir. Sözleşmeye kaldırılsın 
diyenler, Anayasayı hiçe saymaktadır. 
Kanunlar herkes içindir. İstanbul Söz-
leşmesi, her kadının yaşam hakkının 
güvencesidir. İstanbul Sözleşmesi biziz. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, HAK 
İHLALİNİ ÖNLEYEN ULUSLARARASI 
YASAL ARAÇTIR”
İstanbul Sözleşmesi, şiddeti insan hak-
kı ihlali olarak tanımlar. İstanbul Söz-
leşmesi, yaşama hakkının güvencesi. 
İstanbul Sözleşmesi, kadının yaşam 
hakkının garantisidir. İstanbul Sözleş-
mesi’nin amacı, kadına yönelik şiddeti 
ve ev içi şiddeti önlemektir. Sözleşme, 
kadına kadın olduğu için ayrımcılık ya-
pılmasını engeller,  kadın, erkek, çocuk, 
engelli, mülteci, LGBTİ+ bütün bireyleri 
ev içinde yaşanan şiddetten korur. İs-
tanbul Sözleşmesi, bir insan hakları ih-
lali olan kadınlara yönelik şiddet ve ev 
içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mü-
cadele edilmesi için yöntemleri belirle-

yen en kapsamlı ve güncel uluslararası 
yasal araçtır. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramını tanımlayan ilk bağlayıcı me-
tin olan İstanbul Sözleşmesi, kadına 
yönelik şiddet konusunda gerek yerel, 
gerek ulusal, gerekse küresel mücadele 
için kritik önemdedir. Türkiye, kadına 
yönelik şiddet ile mücadelede toplum-
sal cinsiyet eşitliğini merkeze alan, bü-
tüncül politikalar geliştirme ve hayata 
geçirme sorumluluğunu yerine getir-
melidir. Türkiye’de kadına yönelik şid-
det hem özel, hem de kamusal alanda 
her geçen gün artarken, İstanbul Söz-
leşmesi’ne sahip çıkmalıdır.  Kadınlara 
karşı ayrımcılık ve şiddeti sonlandırmak 
için İstanbul Sözleşmesi uygulansın.”

BARO BAŞKANI YEŞİLBOĞAZ: 
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

“SÖZLER TUTULSUN, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN”
Yeşilboğaz, İstanbul Sözleşmesi’nin neden 
hayata geçmesi gerektiğini şöyle ifade etti: 
“Her yıl 400 kadının öldürüldüğü bir ülke-
de şiddeti önleyen yasaların uygulanması 
şarttır. Çocuk tacizcilerinin kol gezdiği bir 
ülkede İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma-
sı şarttır. Devletlerin, Avrupalı ve Türkiyeli 
bütün kadınlara verdiği şiddeti önleme ve 
şiddete karşı koruma sözü tutulsun, İstan-
bul Sözleşmesi uygulansın. Aileyi yasalar 
değil şiddet parçalar, İstanbul Sözleşmesi 
kadın ve çocukları şiddetten korur. Hayat-
ları şiddet parçalar, İstanbul Sözleşmesi 
şiddetten korur. İstanbul Sözleşmesi hayat 
kurtarır. İstanbul Sözleşmesi, devletlerin 
şiddeti önleme ve şiddete karşı koruma 
için verdiği sözdür, sözler tutulsun.  İstanbul 
Sözleşmesi, cinsiyet temelli şiddete maruz 
bırakılan herkesin güvencesidir. Cinsiyet te-
melli şiddete karşı sigortamız olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İstanbul 
Sözleşmesi kadını şiddetten korur. İstanbul 
Sözleşmesi aileyi değil, şiddeti yıkar. Şid-
det parçalar, İstanbul Sözleşmesi korur.

devamı arka sayfada 



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
9 Eylül İzmir’in emperyalist güçlerin 
işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönü-
münü yayımladığı mesajla kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “9 Eylül; İzmir’in dağ-
larında çiçeklerin açtığı gündür, düş-
manın yel gibi kaçtığı gündür, Mustafa 

Kemal Paşa’nın adının mücevher taşa 
yazıldığı gündür. Bugün, ‘ya istiklal, ya 
ölüm’ diyen, bu topraklarda özgürce 
yaşayabilmek için ölümü seçen, esa-
ret zinciri vurmaya kalkışanlara karşı 
şahlanan milletimizin zafer günüdür. 9 
Eylül tarihi, sadece İzmir’in değil, Tür-
kiye’nin de kurtuluş günüdür. İşgal edil-

diği gün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; 
işgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı 
bitiren dünyadaki tek şehir izmir’dir.
'Geldikleri gibi gidecekler' den-
mişti ve geldikleri gibi gittiler…
Özgürlüğe giden yolu engelleme-
ye çalışanlara ve adaletsizliklere 
bugün bile boyun eğmeyen, di-
renişin sembolü örnek kent İz-
mir; 97. doğum günün kutlu olsun.
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “özgürlük ve bağımsızlık benim 
karakterimdir” sözü vazgeçilmez reh-
berimizdir. Biz hukukçular; çocukları-
mızın güzel ve güneşli günler göreceği 
güne kadar, Atatürk gibi düşünmeye, 
mücadele etmeye devam edeceğiz.
İzmir'in dağlarında çiçekler açtıran, 
emperyalistlerin Anadolu'yu işgal etme 
hayaline 9 Eylül günü son veren büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve si-
lah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, ulu-
sal kurtuluş müca-
delesine ışık tutan 
kararların alındığı, 
Cumhuriyetimizin te-
mellerinin atıldığı Sivas 
Kongresi’nin 100. yılını 
yayımladığı mesajla kutladı. 
Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Si-
vas Kongresi; Ya istiklal, 
ya ölüm diyerek işgalci-
lere karşı alınan direniş 
kararında, manda ve 
himaye fikri reddedilerek, ulusal ba-
ğımsızlık fikrinin benimsendiği, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, 

C u m h u -
riyet’e gi-
den bir 
y o l d u r . 
E r zu r u m 
K o n g r e -
s i ' n d e 
v a t a n ı n 
bölünmez 
bütünlü-
ğü ve tam 
b a ğ ı m -
sız l ığıyla 
ilgili alı-
nan karar-
lar, Sivas 

Kongresi'nde de aynen kabul edil-
miştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk Sivas 

Kongresi’nin önemini, ‘Burada bir 
milletin kurtuluşunu hazırlayan ka-
rarlar verildi’ sözüyle vurgulamıştır.  
Bağımsız savunmanın temsilcisi avukat-
lar olarak; Türkiye’de demokrasiyi, hu-
kukun üstünlüğünü, adaleti, özgürlüğü 
egemen kılmak, Atatürk ve silah arka-
daşlarının, bizlere bıraktığı bu güzel ül-
keyi, daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde 
gelecek nesillere devretmek ve Türki-
ye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşat-
mak için mücadelemizi sürdüreceğiz.  
100 yıllık onurumuz olan ve 100 yıl-
dır yolumuzu aydınlatan Sivas Kong-
resi’nin yıldönümünü kutlar, başta 
büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, tüm silah arkadaşla-
rını ve aziz şehitlerimizi saygıyla, 
minnetle ve rahmetle anıyorum.”

YEŞİLBOĞAZ: “SİVAS KONGRESİ 100 
YILDIR YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

04.09.2019

YEŞİLBOĞAZ: “GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER”
09.09.2019

Türkiye’deki adalet sistemindeki aksaklıkla-
ra, avukatlara yönelik giderek artan gözaltı 
ve tutuklamalara dur diyebilmek ve adil 
yargılama hakkı için baroların İstanbul’da 
başlattığı, daha sonra Bursa, İzmir, Ankara, 
Hatay ve Van Baroları öncülüğüyle devam 
eden adalet nöbeti 86. haftasında bu kez Ko-
caeli Barosunun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kocaeli Adliyesi önünde gerçekleşen ada-
let nöbetine, Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya, 
Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düz-
ce, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Şanlı-
urfa, Tekirdağ, Tunceli, Van ve Yalova Baro 
Başkanları ile çok sayıda avukat katıldı. 

devamı arka sayfada

YEŞİLBOĞAZ: “YERYÜZÜ ADALETİN YÜZÜ 
OLUNCAYA DEK, ADALET NÖBETİNİ TUTACAĞIZ”

12.09.2019

Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yaptı-
ğı yazılı açıklama ile 12 
Eylül darbesini kınadı. 
Yeşilboğaz açıklama-
sında, “12 Eylül insan-
lık suçudur. Dün bu 
insanlık suçu işleyen-
lerin çocukları, bugün 
halka aynı zihniyetle 
suç işlemeye devam 
ediyor.  Kısacası, 39 
yıl sonra yine aynı noktadayız” dedi.
12 Eylül askeri darbesinin,  Türkiye 
Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak 
geçtiğini belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “12 Eylül 1980 yılın-
da, Emperyalist ABD ve Türkiye’deki 
uşakları tarafından tezgâhlanan faşist 
darbenin yansımaları maalesef bugün-
lere kadar uzanmıştır. 12 Eylül darbesi-
nin kalıntıları hala duruyor ve hala o ka-
ranlıkta nefes almaya çalışıyoruz. Vatan 
evlatları için; "Adalet yerini bulsun diye 
bir sağdan bir soldan asıyorduk” , “As-
mayalım da besleyelim mi?” , "İdamları 
imzalarken ellerim hiç titremedi” de-
nilerek, gencecik fidanların yaşları bü-
yütülerek katledildiği gündür 12 Eylül. 

YEŞİLBOĞAZ: “HALA O KARANLIKTA 
NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”



“CUNTANIN ÜLKEMİZE VE 
YAŞAMIMIZA BIRAKTIĞI İZLERİ HALA 
ÜLKEMİZDE YAŞANIYOR”
Ellerinde pankart ve dövizlerle adalet 
nöbetinde yer alan avukatlar, hep bir 
ağızdan ‘herkes için adalet’ diyerek 
seslerini duyurdu. Adalet nöbetinde 
konuşan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bugün 12 Eylül darbesinin 
39. yılı. Bir 12 Eylül'de Kocaeli'de ada-
let nöbeti tutuyoruz. 1980'den sonra 
cuntanın ülkemize ve yaşamımıza bı-
raktığı izleri ve etkileri, maalesef halâ 
ülkemizde yaşanmaya devam ediyor. 
İşte bunlar yaşanmasın, bu hukuk-
suzluklar ilelebet ülkemizde kalmasın 
diye, bizler bu adalet nöbetini tutu-
yoruz Adalet nöbetimizi; her gün hak-
sızlığa, engellemelere uğrayan mes-
lektaşlarımız için, istismara uğrayan 
çocuklarımız için, şiddet gören, katle-
dilen kadınlarımız için, vahşi saldırılara 
maruz kalan doğamız için ve karanlık-
ları aydınlığa çıkarmak için tutuyoruz. 

“ADALET MEŞALESİ İLE KAÇIRILAN 
ADALETİN TAKİPÇİSİ OLUYORUZ”
Biz hukukçular, hukukun üstünlü-

ğünü ve adaleti daim kılmak adına, 
İstanbul'da yakılan adalet ateşini 
ülkenin dört bir yanına taşıyoruz. 
Bu meşale ile adaletten kaçırılma-
ya çalışılan davaların takipçisi olu-
yoruz. Hiçbir suç cezasız kalmasın 
diye, gerçek adalet tecelli etsin diye, 
adalet nöbetimizi tutmaya devam 
ediyoruz. Yeryüzü hukukun adaletin 
yüzü oluncaya dek adalet nöbetle-
rini tutmaya devam edeceğiz ” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz daha sonra, usta Şair Adnan 
Yücel’in, ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Olun-
caya Dek’ şiirini okuyarak, “Biz avu-
katlar; yeryüzü hukukun, adaletin 
yüzü oluncaya dek, adalet nöbetle-

rini tutmaya devam edeceğiz” dedi.
“Şiirler doğacak kıvamda yine,
Duygular yeniden yağacak kıvamda.
Ve yürek,
İmgelerin en ulaşılmaz doruğunda.
Ey her şey bitti diyenler !
Korkunun sofrasında yılgınlık yiyen-
ler,
Ne kırlarda direnen çiçekler, 
Ne kentlerde devleşen öfkeler,
Henüz elveda demediler.
Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve 
sürecek,
Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek! ”
Yeryüzü hukukun adaletin yüzü olun-
caya dek adalet nöbetlerini tutmaya 
devam edeceğiz.diği gün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; 

işgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı 
bitiren dünyadaki tek şehir izmir’dir.
'Geldikleri gibi gidecekler' den-
mişti ve geldikleri gibi gittiler…
Özgürlüğe giden yolu engelleme-
ye çalışanlara ve adaletsizliklere 
bugün bile boyun eğmeyen, di-
renişin sembolü örnek kent İz-
mir; 97. doğum günün kutlu olsun.
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “özgürlük ve bağımsızlık benim 
karakterimdir” sözü vazgeçilmez reh-
berimizdir. Biz hukukçular; çocukları-
mızın güzel ve güneşli günler göreceği 
güne kadar, Atatürk gibi düşünmeye, 
mücadele etmeye devam edeceğiz.
İzmir'in dağlarında çiçekler açtıran, 
emperyalistlerin Anadolu'yu işgal etme 
hayaline 9 Eylül günü son veren büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve si-
lah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve 
rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Kongresi’nin önemini, ‘Burada bir 
milletin kurtuluşunu hazırlayan ka-
rarlar verildi’ sözüyle vurgulamıştır.  
Bağımsız savunmanın temsilcisi avukat-
lar olarak; Türkiye’de demokrasiyi, hu-
kukun üstünlüğünü, adaleti, özgürlüğü 
egemen kılmak, Atatürk ve silah arka-
daşlarının, bizlere bıraktığı bu güzel ül-
keyi, daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde 
gelecek nesillere devretmek ve Türki-
ye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşat-
mak için mücadelemizi sürdüreceğiz.  
100 yıllık onurumuz olan ve 100 yıl-
dır yolumuzu aydınlatan Sivas Kong-
resi’nin yıldönümünü kutlar, başta 
büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, tüm silah arkadaşla-
rını ve aziz şehitlerimizi saygıyla, 
minnetle ve rahmetle anıyorum.”

12.09.2019

Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yaptı-
ğı yazılı açıklama ile 12 
Eylül darbesini kınadı. 
Yeşilboğaz açıklama-
sında, “12 Eylül insan-
lık suçudur. Dün bu 
insanlık suçu işleyen-
lerin çocukları, bugün 
halka aynı zihniyetle 
suç işlemeye devam 
ediyor.  Kısacası, 39 
yıl sonra yine aynı noktadayız” dedi.
12 Eylül askeri darbesinin,  Türkiye 
Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak 
geçtiğini belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “12 Eylül 1980 yılın-
da, Emperyalist ABD ve Türkiye’deki 
uşakları tarafından tezgâhlanan faşist 
darbenin yansımaları maalesef bugün-
lere kadar uzanmıştır. 12 Eylül darbesi-
nin kalıntıları hala duruyor ve hala o ka-
ranlıkta nefes almaya çalışıyoruz. Vatan 
evlatları için; "Adalet yerini bulsun diye 
bir sağdan bir soldan asıyorduk” , “As-
mayalım da besleyelim mi?” , "İdamları 
imzalarken ellerim hiç titremedi” de-
nilerek, gencecik fidanların yaşları bü-
yütülerek katledildiği gündür 12 Eylül. 

“12 EYLÜL ARTIĞI, GERİCİ ANAYASA 
İSTEMİYORUZ”
12 Eylül; 650 bin kişi gözaltına alındı-
ğı,  1 milyon 683 bin kişi kanunsuzca 
fişlendiği, açılan 210 bin davada 230 
bin kişinin yargılandığı, 7 binden faz-
la kişi için de idam cezasının istendiği, 
517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı 
süreçte, 50 kişinin sadece siyasi gö-
rüşü nedeniyle idam edildiği gündür.
12 Eylül; hukuktan eğitime, iş yaşa-
mından sanata, insan haklarına ve 
özgürlüklere büyük darbe vurdu. Gö-
zaltıların, işkencelerin, fişlemelerin, 
idamların, hak ihlallerinin ürpertici 
anısı hafızalarımızdan silinmezken, 12 
Eylül darbesiyle gelen hukuksuz uygu-

lamalar, günümüzde de hâlâ sü-
rüyor. Bu hukuksuz uygulamalar, 
15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından ilan edilen OHAL KHK’la-
rıyla katlanarak sürmektedir. 12 
Eylül artığı gerici anayasası ye-
rine; katılımcı, özgürlüklerin ve 
insan haklarının anayasası ha-
zırlanmalıdır” ifadesini kullandı. 

“HESABI SORULMAYAN DARBE-
LER TEKRARLANIR”

12 Eylül darbecilerinin göstermelik de 
olsa ancak 32 yıl sonra hâkim karşısı-
na çıkabildiğini hatırlatan Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz,  “Hesabı sorul-
mayan darbeler tekrarlanır. Yargıda-
ki ve devletin tüm kurumlarında fetö 
yapılanması acilen temizlenmelidir. 
12 Eylül insanlık suçudur. Dün bu in-
sanlık suçu işleyenlerin çocukları, bu-
gün halka aynı zihniyetle suç işlemeye 
devam ediyor.  Kısacası, 39 yıl sonra 
yine aynı noktadayız. Mersin Barosu 
olarak; laik, demokratik ve sosyal bir 
hukuk devletinden yanayız. Dün oldu-
ğu gibi bugün de, yarın da tüm darbe-
lerin ve darbecilerin karşısında olaca-
ğımızı belirtiyorum” şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “HALA O KARANLIKTA 
NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

12.09.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz yaptığı yazılı açıklama ile 19 
Eylül 2017 yılında polis kurşunuy-
la katledilen Feray Şahin cinayeti-
ni ve tüm kadın cinayetlerini kınadı. 
Mersin Barosu olarak,  Feray Şahin du-
ruşmasının her aşamasına gözlemci ola-
rak katılarak duruşmayı takip ettiklerini 
ve ailenin yanında olduklarını hatırlatan 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray 
Şahin’i öldüren Polis Fatih Burak Aykul’a 
ödül gibi ceza verilmiş, katil 1 buçuk yıl 
hapis yattıktan sonra 4 Ocak 2019 ta-
rihinde şartlı bırakılmıştır. Böylece bir 
kadın cinayetinin daha üstü örtüldü. 
Kadın cinayetlerinin önü açılarak, daha 
kaç kadın cinayetinin üstü örtülecek? 

2019 yılının sadece Ağustos ayında 49 
kadınımız, erkekler tarafından katle-
dildi. Adil yargılama yapılmayıp, şüp-
heli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar 
almadıkça, önleyici tedbirler uygulan-
madıkça, şiddetin canilik boyutu sür-
meye devam edecektir” diye konuştu.

“YARGI ÖNÜNDE BİLE KADINA ŞİDDET 
MEŞRULAŞTIRILIYOR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz açıklamasında, “Kadın cinayetleri 
politiktir, çünkü gitgide muhafazakâr 
bir toplum haline getiriliyoruz. Mu-
hafazakâr bir toplumun içerisinde de 
erkek şiddeti meşru olarak görülüyor. 
Kadın cinayetleri politiktir, çünkü yargı 
önünde bile kadına şiddet meşrulaştı-
rılmaya çalışılıyor. Mersin Barosu ola-
rak, kadına şiddet ve kadın cinayetleri 
son bulana kadar mücadele edeceğiz, 
mağdurun yanında yer alacağız ve da-
vaların takipçisi olmaya devam ede-
ceğiz. Kadının yaşam hakkını koruyan 
İstanbul Sözleşmesi’nin de uygula-
maya geçmesi için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. ” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “DAHA KAÇ KADIN 
CİNAYETİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLECEK?”
18.09.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Kent ve Çevre Komisyonu Baş-
kanımız Av. Sevim Küçük ile birlikte, 
19 Eylül 2017 yılında polis kurşunuy-
la katledilen 23 yaşındaki Feray Şa-
hin için, Mersin Kadın Platformu 
tarafından düzenlenen basın açıkla-
masına ve anma etkinliğine katıldı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 
sivil toplum örgütleri, katledilen Feray 
Şahin’in ailesi ve arkadaşlarının katılı-

mıyla, Mezitli’de Feray Şahin Parkı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasında 
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, kadın cinayetlerinin 
politik olduğuna vurgu yaparak; “Fe-
ray Şahin’i hayat dolu hayalleri olan ve 
geleceğe umutla bakan, pırıl pırıl bir kı-
zımdı. Ancak kadına şiddetin kurbanla-
rından biri olmuştur. Bu parka Feray'ın 
adını verdik, acısını unutmamak için. 
Keşke bu parka Feray'ın başarısı nede-

niyle, yaptığı işler nedeniyle adını ve-
rebilseydik. Ülkemizde artık parklara, 
okullara başarı hikayelerinin kahra-
manlarının adını verebilsek. Feray ne 
ilk oldu, ne de son. Maalesef Ağustos 
ayında dahi 49 kadın şiddet mağduru 
olarak öldürüldü. Yasalarımız aslında 
yeterli. Sorun uygulamada. Yasa uy-
gulayıcılar ki, bunlar kamu görevlileri-
nin tamamını kapsamaktadır. Yasaları 
samimiyetle ve inanarak, içselleştire-
rek uygulasalar, şiddet bitmez ama 
azalır. Yine politik ve toplum olarak 
kadına bir rol biçmekten vazgeçilme-
si gerekiyor. Cinsiyet ayrımcılığından 
artık vazgeçelim.6284 sayılı yasa ve 
İstanbul Sözleşmesi'ni artık tartışma-
yı bırakıp, inanarak tüm bileşenleri ile 
uygulamaya geçmemiz gerekmekte-
dir. Ödül gibi cezalar, kadına şiddetin 
ve kadın cinayetlerinin önünü açıyor. 
Ailesine tekrar sabırlar diliyorum.
Mersin Barosu olarak, kadına şiddet 
ve kadın cinayetleri son bulana kadar 
mücadele edeceğiz, mağdurun yanın-
da yer alacağız ve davaların takipçisi 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAROMUZ KATLEDİLEN FERAY ŞAHİN’İ ANDI
19.09.2019



2019 yılının sadece Ağustos ayında 49 
kadınımız, erkekler tarafından katle-
dildi. Adil yargılama yapılmayıp, şüp-
heli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar 
almadıkça, önleyici tedbirler uygulan-
madıkça, şiddetin canilik boyutu sür-
meye devam edecektir” diye konuştu.

“YARGI ÖNÜNDE BİLE KADINA ŞİDDET 
MEŞRULAŞTIRILIYOR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz açıklamasında, “Kadın cinayetleri 
politiktir, çünkü gitgide muhafazakâr 
bir toplum haline getiriliyoruz. Mu-
hafazakâr bir toplumun içerisinde de 
erkek şiddeti meşru olarak görülüyor. 
Kadın cinayetleri politiktir, çünkü yargı 
önünde bile kadına şiddet meşrulaştı-
rılmaya çalışılıyor. Mersin Barosu ola-
rak, kadına şiddet ve kadın cinayetleri 
son bulana kadar mücadele edeceğiz, 
mağdurun yanında yer alacağız ve da-
vaların takipçisi olmaya devam ede-
ceğiz. Kadının yaşam hakkını koruyan 
İstanbul Sözleşmesi’nin de uygula-
maya geçmesi için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. ” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “DAHA KAÇ KADIN 
CİNAYETİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLECEK?”

niyle, yaptığı işler nedeniyle adını ve-
rebilseydik. Ülkemizde artık parklara, 
okullara başarı hikayelerinin kahra-
manlarının adını verebilsek. Feray ne 
ilk oldu, ne de son. Maalesef Ağustos 
ayında dahi 49 kadın şiddet mağduru 
olarak öldürüldü. Yasalarımız aslında 
yeterli. Sorun uygulamada. Yasa uy-
gulayıcılar ki, bunlar kamu görevlileri-
nin tamamını kapsamaktadır. Yasaları 
samimiyetle ve inanarak, içselleştire-
rek uygulasalar, şiddet bitmez ama 
azalır. Yine politik ve toplum olarak 
kadına bir rol biçmekten vazgeçilme-
si gerekiyor. Cinsiyet ayrımcılığından 
artık vazgeçelim.6284 sayılı yasa ve 
İstanbul Sözleşmesi'ni artık tartışma-
yı bırakıp, inanarak tüm bileşenleri ile 
uygulamaya geçmemiz gerekmekte-
dir. Ödül gibi cezalar, kadına şiddetin 
ve kadın cinayetlerinin önünü açıyor. 
Ailesine tekrar sabırlar diliyorum.
Mersin Barosu olarak, kadına şiddet 
ve kadın cinayetleri son bulana kadar 
mücadele edeceğiz, mağdurun yanın-
da yer alacağız ve davaların takipçisi 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAROMUZ KATLEDİLEN FERAY ŞAHİN’İ ANDI

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Ma-
reşal’ ve ‘Gazi’ unvanlarının verilişinin 
98. yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü 
kutluyor, vatanımızın bağımsızlığının, 
birlik ve bütünlüğümüzün korun-
masında canları pahasına mücadele 
eden, başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, tüm silah arkadaş-
larını, şehitlerimizi, gazilerimizi say-
gıyla ve rahmetle anıyor, hayatta olan 
gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağ-
lıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Av. Bilgin Yeşilboğaz
Mersin Barosu Başkanı

19.09.2019

“Mardin Barosu üyesi meslektaşlarımız 
Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dün-
dar, 17.09.2019 tarihinde akşam vakti, 
evlerine girmek için arabadan indikleri 
sırada, takip ettikleri bir dava dosya-
sı nedeniyle, davanın karşı tarafı olan 
ve evlerinin önünde pusuda bekleyen 
kalabalık bir grup tarafından saldırı-
ya uğramış, darp edilmiştir. Saldırıda 
meslektaşımız Av. İbrahim Dündar bı-
çak darbesi ile yaralanmış,  Av. Özlem 
Dündar ise 8 aylık hamile olmasına rağ-
men ağır şekilde darp edilmiştir. Yine 
meslektaşımız Av. Özlem Dündar’ın 
annesi de aynı saldırıda darp edilmiş-
tir. Saldırı uzun süre devam etmiş, çev-
reden yetişenlerin ve orada bulunan 
sivil bir polis memurunun yardımı ile 
daha vahim sonuçları olmadan sal-
dırganlar kaçmak zorunda kalmıştır. 
Mersin Barosu olarak, öncelikle saldı-
rıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar 
diliyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan 
bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Ya-
pılan saldırı sadece meslektaşlarımıza 
değil, savunma mesleğine, hak, hukuk 

mücadelesi veren bütün barolar ve 
avukatlar hedef alınarak yapılmıştır. 
Hamile bir kadının darp edilmesi ise, 
olayın apayrı bir vahim boyutudur…

“AVUKATLIK KANUNU’NUN 57. MAD-
DESİ ÇİĞNENMİŞ, KADINA ŞİDDET DE 
MEŞRU KILINMIŞTIR”
Saldırganlardan üç kişi yakalanmış, 3 
kişi ise halen aranmaktadır. Yakalanan 
şüphelilerden ikisi adli kontrol şartı ile 
serbest bırakılmış, birisi ise tutuklama 
talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine sevk 
edilmiş olmasına ve üzerine atılı suçu 
ikrar etmiş olmasına rağmen, imza 
şartı ile serbest bırakılmıştır. Karar 
veren hâkimlerin bu kararıyla; savun-
ma hakkının kutsallığı hiçe sayılmış, 
Avukatlık Kanunu’nun 57. Maddesi 
çiğnenmiş, kadına ve karnındaki be-
beğe yönelik şiddet meşru kılınmıştır. 
Bu durum ne yazık ki, liyakat unsuru-
nun göz ardı edilerek; insan haklarını, 
hukukun üstünlüğü ilkesini benimse-
meyen hâkim-savcıların atanması so-
nucu, hukukta keyfi uygulama yapıldı-
ğının apaçık göstergesidir. Bu hukuksuz 
kararı da kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. 

KARAR VEREN HÂKİMLERİ ADALETE 
DAVET EDİYORUZ… 
Avukatlık Kanunu'nun 57. maddesi 
açıktır; 'Görev sırasında veya yaptığı 
görevden dolayı avukata karşı işlenen 
suçlar hakkında, bu suçların hâkimle-
re karşı işlenmesine ilişkin hükümler 
uygulanır' denmektedir. Bu bağlam-
da meslektaşlarımıza yapılan haince 
saldırıyı kınıyor, saldırganın öncelikle 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 57. 
maddesi dikkate alınarak, en ağır şe-
kilde cezalandırılmasını istiyoruz. 
Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz 
ki; avukat bir davanın ya da çekişmenin 

tarafı değildir. Avukat, kendi işini ya da 
davasını değil, müvekkilinin işini ya da 
davasını takip eder. Unutulmamalıdır 
ki, avukata saldıranın da, bu ülkenin 
hâkiminin de, savcısının da, devletin en 
tepesinde yer alan erklerin de savun-
maya, yani avukata ihtiyacı olacaktır.  
Mersin Barosu olarak, Mardin Ba-
rosunun yanında olduğumuzu be-
lirtir, yargılama süreci boyunca da 
sürecin sıkı takipçisi olacağımızı ka-
muoyuna saygıyla duyururuz. Saldırı-
ya uğrayan meslektaşlarımıza, Mardin 
Barosuna ve saldırıya uğrayan meslek-
taşımızın annesine geçmiş olsun dilek-
lerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz.”

                              
BYK ADINA MERSİN BAROSU 

BAŞKANI  / AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

“MARDİN BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILAN 
SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

“KARAR VEREN HÂKİMLERİ ADALETE DAVET EDİYORUZ!”
19.09.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Toroslar Belediyesine hacze gi-
den Mersin Barosu üyesi bir avukatın, 
belediye görevlileri tarafından saldı-
rıya uğrayarak ölümle tehdit edilme-
sini, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Bir alacak nedeni ile 
Toroslar Belediyesine hacze giden avu-
katımıza 50-60 kişilik bir grup saldırmış 
olup, meslektaşımızın kamu hizmeti 
görevi yapması önlenmiş, ölümle teh-
dit edilmiştir. Sivil polisler tarafından 

belediye dışındaki bir dükkâna kaçı-
rılarak can güvenliği sağlanmaya ça-
lışılmış, linç edilmesi engellenmiştir.
Meslektaşımıza yapılan bu saldırı hu-
kuk sistemimize, hak arama hürriyetine 
ve devletin yargı gücüne karşı yapılmış 
bir saldırıdır. Saldırının bir kamu hiz-
met birimi olan Belediyeden gelmesi 
ise canımızı en çok yakan husustur.
Bir an önce emniyet güçlerinden 
ve savcılıktan, gerçek anlamda so-
ruşturma yaparak kamu hizme-
tinin yapılmasını engelleyen ve 

meslektaşımıza saldırıp darp eden ki-
şilerin adalet önüne çıkarılmasını bek-
liyoruz. Meslektaşımıza yapılan alçak 
saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.

AVUKATA ŞİDDET BU KEZ TOROSLAR BELEDİYESİNDEN

20.09.2019



Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkan Yardımcımız Av. Tuba Akkoç, 
Mersin’de Vali Şenol Engin İlköğretim 
Okulunda Sınıf Öğretmeni Nigar Özçe-
lik’in (50) , 27 Eylül 2019 tarihinde öğ-
renci velisi tarafından darp edilmesini 
protesto etmek amacıyla, eğitim sen-
dikaları ve öğretmenler tarafından dü-
zenlenen basın açıklamasına katılarak 
destek verdi. Basın açıklamasına darp 
edilen Öğretmen Nigar Özçelik de katıldı. 
Vali Şenol Engin İlköğretim Okulu 
önünde düzenlenen basın açıklama-

sına katılan Kadın Hakları Merkezi 
Başkan Yardımcımız Av. Tuba Akkoç, 
“Yine bir kadın ve kutsal bir mesle-
ği ifa eden bir öğretmen, erkek şid-
detine maruz kalmıştır. Bilinmeli ki 
öğretmenin şiddete uğradığı, mağ-
duriyet yaşadığı bir ülkenin ayakta 
kalabilmesi oldukça zordur. Öğretme-
ne yönelik şiddeti önemsiz görmek, 
önümüzdeki yıllarda okullarda şiddet 
olaylarının çok daha fazla artmasına 
zemin hazırlayacaktır. Mersin Baro-
su Kadın Hakları Merkezi olarak, ko-

nunun takipçisi olacağımızı belirte-
rek, saldırganın yargı önünde hesap 
vermesini, eğitimde şiddetin önüne 
geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ, ÖĞRETMENE 
YAPILAN SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

30.09.2019

Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Türkiye 
Cumhuriyeti Devle-
ti’nin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, aramızdan 
bedenen ayrılışının 
80. yıldönümünde 
yayımladığı mesajla 
andı. Yeşilboğaz açık-
lamasında, “Rehberi-
miz O’nun ilkeleri ve 
bıraktığı manevi miras-
tır. Atatürk ilke ve dev-
rimleri, geleceğimize 
yön vermeye devam 
edecektir. O’nun izini 
ne yapsanız tarihten silemezsiniz” dedi.

“ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN 
YILMAZ BEKÇİLERİYİZ”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında, “Dünya liderlerinin saygı 
duyduğu ve örnek aldığı Atatürk, ulus-
lararası anlayış, işbirliği, barış yolunda 
çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü 
devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, 
sömürgeciliğe karşı savaşan ilk önder, 
insan haklarına saygılı, dünya barışının 
öncüsü, bütün yaşamı boyunca insan-
lar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı 
gözetmeyen büyük bir devlet adamıdır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri 
ve devrimleri; çağdaş uygarlık seviye-
sine ulaşmayı, demokrasiyi, laikliği ve 
sosyal hukuk devletini hayata geçirme, 
kadın erkek eşitliğini sağlama ve emper-
yalizme karşı mücadelemize önderlik 
etmektedir. Çağdaş medeniyet seviye-
sini aşma yolunda önemli atılımlar ger-
çekleştirmiş olan Atatürk, hayatının her 
döneminde geleceği düşünerek, çok 

önemli söylemler geliştirmiş ve bunları 
eyleme dökmüştür. O, üstün zekâsı ile 
yok olmak üzere olan bir milleti yeniden 
ayağa kaldırmıştır” ifadesini kullandı.

“O’NUN İZİNİ NE YAPSANIZ, TARİHTEN 
SİLEMEZSİNİZ”
Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz başkomuta-
nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, barış 
ve özgürlük yolunda attığı adımlarla, 
mazlum milletler için özgürlüğün ve 
bağımsızlığın hem kahramanı, hem de 
sembolü olduğunu belirten Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Atatürk 
ilke ve devrimlerinin yok edilme çaba-
larının olduğu günümüzde,  O’nun biz-
lere armağan ettiği tüm değerlere duy-
duğumuz şükran her geçen gün daha 
da artmaktadır. Atatürk’ün devrimle-
rine ve Cumhuriyet’e yapılan saldırılar 
karşısında da hiçbir zaman tepkisiz ve 
sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kal-
mayacağımızı bir kez daha belirtmek 
istiyorum. O’nun izini ne yapsanız, ta-
rihten silemezsiniz. Rehberimiz O’nun 

ilkeleri ve bıraktığı 
manevi mirastır. Ata-
türk’ün bizlere bırak-
mış olduğu özgürlü-
ğün, bağımsızlığın, 
egemenliğin, Cumhu-
riyetin, ilke ve dev-
rimlerinin her daim 
yılmaz bekçileriyiz. 

“ATAÜRK’ÜN İLKE 
VE DEVRİMLERİ 
GELECEĞİMİZE YÖN 
VERMEYE DEVAM 
EDECEKTİR”
Milletimizin çağdaş 
bir toplum olma yo-
lunda geleceğini ay-

dınlatmış gerçek bir önder olan Ata-
türk, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü 
ve Cumhuriyetimizin değerlerini son-
suza kadar korumayı ve savunmayı 
Türk gençliğine bırakmıştır. Atatürk’ü 
her 10 Kasım’da daha iyi anlamak ve 
anlatmak hepimizin görevi olsun ki, 
bizden sonraki nesillerimiz onu daha iyi 
anlasın. Çocuklarımıza ve bizden sonra-
ki nesillere yapacağımız en iyi hizmet 
budur. O’nun ilke ve devrimleri ülke-
mizin geleceğine yön vermeye devam 
edecektir. Atatürk’ün gerçekleştirdiği 
siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla 
kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti; 
çağdaş, laik ve hukuk devleti düze-
ninden ödün vermeden ilerlemelidir.
‘Bağımsızlık ve demokrasi benim ka-
rakterimdir’ diyen, Cumhuriyetimizin 
kurucusu, laik, demokratik ve aydınlık 
Türkiye’nin sembolü, büyük devrimci 
ve düşünce adamı Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 
80. yılında bir kez daha saygıyla ve bü-
yük özlemle anıyorum” diye konuştu. 

YEŞİLBOĞAZ: “REHBERİMİZ, O’NUN İLKELERİ VE MANEVİ MİRASIDIR”
10.11.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayım-
ladığı yazılı mesajla kutladı. Öğretmen 
istihdamının ülkemizde toplumsal bir 
sorun olduğuna vurgu yapan Yeşilboğaz, 
“Çağdaş eğitimi geriye götüren müfre-
dat değişikliği ile Cumhuriyet düşmanı 
yeni nesil sizin eseriniz olmasın” dedi.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz me-
sajında, Cumhuriyet’in kuruluşunun 
ardından Türk toplumunun gelişme-
si ve ilerlemesi adına eğitim-öğretim 
alanında da birçok devrim gerçek-
leştiren Mustafa Kemal Atatürk’e, 
Başöğretmen unvanı verildiği 24 
Kasım 1928 tarihinin Öğretmenler 
Günü olarak kutlandığını ifade etti. 

“ÜLKE VE DÜNYA SORUNLARINA 
UZAK EĞİTİM SİSTEMİ HÂKİM”
Günümüzdeki eğitim müfredatının 
Atatürk’ün çağdaş,  laik eğitim sistemi 
ışığında ilerlemesi gerektiğine değinen 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Eğitim sistemimizde ge-
linen son noktaya baktığımız-
da, müfredat her yıl çağdaş, 
bilimsel, laik eğitim sistemi 
ve Cumhuriyet değerlerin-
den gittikçe uzaklaşmaktadır. 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün devrim ve ilkelerinin, 
ders kitaplarından çıkarılmak 
suretiyle Atatürkçü nesillerin 
yetiştirilmesi engellenmekte-

YEŞİLBOĞAZ: “CUMHURİYET DÜŞMANI 
YENİ NESİL, SİZİN ESERİNİZ OLMASIN ! ”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz yap-
tığı açıklamasında, kadınlarımızın ya-
şamın her alanında şiddete maruz 
bırakıldığını belirterek, “21. yüzyılda, 
kadına şiddeti önleme ile ilgili müca-
dele ediyoruz. Bu dünyanın ve Türki-
ye’nin bir ayıbıdır. Yapılan araştırma-
lara göre kadın cinayetleri yüzde bin 
400 arttı.  Ülkemizde her gün yaklaşık 
400 kadın şiddete maruz kalmaktadır. 
Kanunlarımız katledenlere ve şiddet 
uygulayanlara adeta ödül gibi ceza 
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nunun takipçisi olacağımızı belirte-
rek, saldırganın yargı önünde hesap 
vermesini, eğitimde şiddetin önüne 
geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “REHBERİMİZ, O’NUN İLKELERİ VE MANEVİ MİRASIDIR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayım-
ladığı yazılı mesajla kutladı. Öğretmen 
istihdamının ülkemizde toplumsal bir 
sorun olduğuna vurgu yapan Yeşilboğaz, 
“Çağdaş eğitimi geriye götüren müfre-
dat değişikliği ile Cumhuriyet düşmanı 
yeni nesil sizin eseriniz olmasın” dedi.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz me-
sajında, Cumhuriyet’in kuruluşunun 
ardından Türk toplumunun gelişme-
si ve ilerlemesi adına eğitim-öğretim 
alanında da birçok devrim gerçek-
leştiren Mustafa Kemal Atatürk’e, 
Başöğretmen unvanı verildiği 24 
Kasım 1928 tarihinin Öğretmenler 
Günü olarak kutlandığını ifade etti. 

“ÜLKE VE DÜNYA SORUNLARINA 
UZAK EĞİTİM SİSTEMİ HÂKİM”
Günümüzdeki eğitim müfredatının 
Atatürk’ün çağdaş,  laik eğitim sistemi 
ışığında ilerlemesi gerektiğine değinen 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Eğitim sistemimizde ge-
linen son noktaya baktığımız-
da, müfredat her yıl çağdaş, 
bilimsel, laik eğitim sistemi 
ve Cumhuriyet değerlerin-
den gittikçe uzaklaşmaktadır. 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün devrim ve ilkelerinin, 
ders kitaplarından çıkarılmak 
suretiyle Atatürkçü nesillerin 
yetiştirilmesi engellenmekte-

dir. Eğitimden bilimsel bilgiler çıkarıl-
makta, böylece hurafeler öğrencilere 
dayatılmaktadır. Ülke ve Dünya sorun-
larına uzak eğitim sistemi hakimdir. Tür-
kiye’de çağdaşlaşmanın eşit, özgür, laik 
ve bilimsel bir eğitimle mümkün olabi-
leceğini belirterek, eğitim programları-
nın buna göre yapılmasını bekliyoruz.
Anayasamızın 174. Maddesi ve 1739 sa-
yılı Milli Eğitim Temel Kanunu kesinlikle 
uygulanmalıdır. Milli eğitim; devletin 
denetim ve gözetiminde olmalıdır. Hiç-
bir şekilde tarikat, cemaat, vakıf, azınlık 
ve yabancı kuruluşlara devredilemez. 
Milli Eğitim’in bir kısım vakıf ve tarikat-
larla yaptığı antlaşmalar ve okullarda 
başlatılan anti laik uygulamalar asla 
kabul edilemez. Çağdaş eğitimi geriye 
götüren söz konusu müfredat değişikli-
ği ile ‘Cumhuriyet düşmanı yeni nesil si-
zin eseriniz olmasın!’ ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’DE İŞSİZ ÖĞRETMEN 

YIĞILMASI VAR”
Türkiye’de büyük bir işsiz öğretmen 
yığılması olduğunu da vurgulayan 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Öğretmen istihdamı ülkemizde top-
lumsal bir sorundur. Atanamayan öğ-
retmenlerin ordusuna her sene ye-
nileri eklenirken, öğretmen adayları 
diplomalı işsizler arasında ülkemizde 
2. sırayı oluşturmaktadır. Öğretmen 
olarak atanmayı umutla bekleyenle-
rin sayısı, her yıl katlanarak artıyor. 
Atatürk’ün öğretmene verdiği değer, 
günümüzde maalesef verilmemektedir. 
Atatürk, “Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır” sözüyle eğitime ve 
öğretmenlere ne kadar önem veril-
diğini vurgulamıştır. Çünkü eğitim bir 
toplumun gelişmesinde, kalkınmasında 
ve çağdaşlaşmasında ön koşuldur. Eğiti-
min amacı, nitelikli öğretmenlerle top-
lumun geleceğini oluşturacak nitelikli 
insanları yetiştirmektir. Bu duygu ve 

düşüncelerle, Başöğ-
retmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde yürü-
yen, ülkemize aydınlık, 
çağdaş öğrenciler ye-
tiştiren tüm öğretmen-
lerimizin Öğretmenler 
Günü’nü kutluyor, Ba-
şöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk’ü say-
gıyla ve minnetle anı-
yorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “CUMHURİYET DÜŞMANI 
YENİ NESİL, SİZİN ESERİNİZ OLMASIN ! ”

24.11.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz yap-
tığı açıklamasında, kadınlarımızın ya-
şamın her alanında şiddete maruz 
bırakıldığını belirterek, “21. yüzyılda, 
kadına şiddeti önleme ile ilgili müca-
dele ediyoruz. Bu dünyanın ve Türki-
ye’nin bir ayıbıdır. Yapılan araştırma-
lara göre kadın cinayetleri yüzde bin 
400 arttı.  Ülkemizde her gün yaklaşık 
400 kadın şiddete maruz kalmaktadır. 
Kanunlarımız katledenlere ve şiddet 
uygulayanlara adeta ödül gibi ceza 

vererek, kadın cinayetleri ve şiddet 
meşrulaştırılmaktadır. Nitekim medya 
kuruluşlarının da kadına yönelik şid-
detin ve cinayetlerin meşrulaştırılma-
sında büyük payı vardır. Dizilerde, 3. 
sayfa gazete haberlerinde, reklamlar-
da ve çizgi filmlerde cinsiyet ayrımcı-
lığı göze çarpmaktadır” diye konuştu.

“DİL FAŞİZMİNDEN KURTULURSAK, 
TOPLUMSAL FARKINDALIK 
YARATILIR”
Ülkemizin toplumsal olarak şiddete 
karşı el atması gerektiğini söyleyen 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,“Şid-
det yaşamımıza o kadar çok işlemiş ki; 

dilimizde, aklımızda ve elimizde şiddet 
var. Şiddet önce dilde başlar. Devletin 
buna, karşı duruş sergilemesi gereki-
yor. Öncelikle erklerin, toplumu yöne-
tenlerin, liderlerin, önderlerin dillerini 
değiştirmesi gerekiyor. Dil faşizminden 
kurtulduğumuz zaman, toplumda bu 
farkındalık da yaratılacaktır. Ayrıca, ül-
kemizde uygulanan politikalarda cinsi-
yet eşitliği göz ardı edilmektedir. Şiddet 
oluşmadan önce, şiddeti önlemeye yö-
nelik etkili politikalar geliştirilmelidir. 
Kadınların özgür ve güçlü olmadığı bir 
toplumun gelişmesinden söz etmek 
mümkün değildir” ifadesini kullandı.

devamı arka sayfada
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“MERSİN BAROSU KADIN HAKLARI 
MERKEZİ GÖNÜLLÜ HUKUKİ HİZMET 
VERİYOR”
Mersin Barosu’nun kadına şiddetle 
mücadelede etkin ve güçlü bir kurum 
olduğunu söyleyen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin Barosu 
olarak, kadına şiddeti önlemeye yö-
nelik sadece 25 Kasım’larda çalışmalar 
yapmıyoruz. Biz çalışmalarımızı dün 
de sürdürdük, bugün de sürdürece-
ğiz. Bütün amacımız kadına yönelik 
şiddeti önlemek, toplumdaki bu kı-
rılgan sınıfa destek vererek sorunla-
rına çözüm bulabilmektir. Bunun için 
yıl içerisinde okullarda kadınlarımıza 
yönelik eğitimler veriyoruz, sivil top-
lum örgütleri ile birlikte paneller dü-
zenliyoruz, kamu kurumları ile işbir-

liği protokolü yaparak, kadınlarımıza 
eğitim ve hukuki destek veriyoruz.
Mağdur olan kadınlarımızın, Mer-
sin Adliyesi 4. katta bulunan Kadın 
Hakları Merkezi’ne ve Gökdelen 16. 
katta adli yardım bürosuna çekin-
meden müracaat etmelerini talep 
ediyoruz. Toplumsal duyarlılık ve 
mesleki sorumluluk gereği, meslek-
taşlarımız burada mağdur olan kadın-
larımıza gönüllü hukuki hizmet veriyor.
İnsan hakları mücadelesinde, kadına 
yönelik her türlü ayrımcılığa; eme-
ğine, bedenine ve kimliğine yönelik 
her türlü şiddete ‘HAYIR’ diyoruz. Ka-
dınlarımızın haklı mücadelesinde ise 
her zaman yanında olmaya devam 
edeceğimizi bir kez daha tüm kamu-
oyuna bildiririz” şeklinde konuştu.
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