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Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Ankara'da Telekom'un isim hakkını 
kullanan özel bir kulübe bağlı çocuk 
basketbol takımında oynayan 11-14 yaş 
arasındaki çocukların otel odasında taciz 
edi lmesine  yönel ik  yap�ğı  yaz ı l ı 
açıklamada, Türkiye’de uygulanan yanlış 
poli�kaların çocuk haklarını ihlal e�ğini, 
bunun da çocukların fiziksel ve duygusal 
is�smara uğramasına neden olduğunu 
ifade e�. Baro Bşk. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Cezalar değil, alınması gereken önlemler 
tar�şılmalı. Toplumumuzdaki, ‘Çocuklar 
susar, sen susma’ söylemi değişmelidir. 
‘Çocuklar da susmasın, sen de susma!’ 
İs�smara uğrayan bir çocuk sessizliğe 
gömülmemeli. Ülkemizdeki bu utanç verici 
cinsel is�smar olaylarından arınmak 
hepimizin insanlık görevidir” dedi.

“ÇOCUKLAR DA SUSMASIN, SEN DE 
SUSMA !”

Açıklamasında, çocuğa yönelik cinsel 
is�smarın her geçen gün ar�ğı ülkemizde 
cezaların  değil ,  al ınması  gereken 
önlemlerin tar�şılması gerek�ğini vurgu-
layan Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Cinsel is�smar olaylarında 
tar�şmaların çoğu suçluların nasıl 
cezalandırılması üzerine yoğunlaşmakta-
dır. Verilecek ceza tabi ki çok önemli fakat 
çocukları is�smardan nasıl koruyacağı-
mızla ilgili farkındalığın artması da çok 
önemli bir konudur. Ceza değil, alınacak 
önlem tar�şılmalıdır” dedi.
Birçok çocuğun, is�smara uğradığı halde 
suçlanacağı ya da kendisine zarar geleceği 
düşüncesi ile uzun yıllar bu duruma boyun 
eğip sesini çıkaramadığını, bu nedenle 
‘Çocuklar Susar, Sen Susma’ söyleminin 

t o p l u m d a  m u t l a k a 
değişmesi gerek�ğine vurgu 
yapan Mersin Baro Başkanı 
Av.  B i lg in  Yeş i lboğaz , 
“Çocuklar da susmasın, ses 
de  susma !”  İs�smara 
uğrayan bir çocuk sessizliğe 
gömülmemeli. Böyle bir 
durumda çocuğun olayı 
ailesi ile paylaşabilmesi çok 
önemli. Suskun ve tepkisiz 
b i r  t o p l u m  h e r  t ü r l ü 
kötülüğe maruz kalmaya 
mahkûmdur. Bu nedenle 
çocuklarımızı suskunluğa 
mahkûm etmeyelim. Bu ancak, ailelerin 
çocuklarıyla sağlam bir ile�şim kurması ve 
çocuklarına gerekli eği�mi vermesi ile 
mümkündür. Bunun için ailelerin de ciddi 
bir şekilde bilinçlendirilmesi, kısacası 
toplumsal eği�m gerekmektedir. Bu 
konuda hukukçular, sağlıkçılar, sosyal 
hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar 
ve eği�mciler hep birlikte çalışmalıdır. 
Ülkemizdeki bu utanç verici cinsel is�smar 
olaylardan arınmak hepimizin insanlık 
görevidir” diye konuştu.
“TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR YERİNE 

GETİRİLMELİ”
Çocuk is�smarının mevcut düzenlemeyle 
önlenemeyeceğini belirten Baro Başkanı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çocukları koruyucu 
ve önleyici  çalışmalarla  her türlü 
is�smardan korumak devle�n birincil 
görevidir.  Çocuk is�smarı  vakaları 
minimum düzeye indirilmek isteniyorsa 
öncelikle önlemeye yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. Devle�n 
yetkili kurumları, çocuk ihmalini ve 

is�smarını,  ulusal  eylem planları 
hazırlayarak engelleyebilir. Ülkemizde 
çocukları koruyan kanunlar, çocuklarımızı 
daha çok koruyabilecek şekilde düzenlen-
melidir. Medya kurumları şidde�n ve 
toplumsal cinsiyet rollerinin yoğun olduğu 
programlara, reklamlara, dizilere, filmlere 
ve yarışmalara yer vermemeli, toplumsal 
sorumluluklar yerine ge�rilmelidir” 
ifadesini kullandı.
Çocuk is�smarının bir insanlık suçu 
olduğunu ifade eden Baro Bşk. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Ar�k ellerinizi çocuklarımızın 
üstünden çekin. Çocuklarımızın hayatla-
rının çalınmadığı bir dünya is�yoruz. 
Ankara’da çocuk basketbol takımında 
oynayan 11-14 yaş arasındaki çocukları-
mıza yapılan toplu cinsel is�smarın üstü 
örtülmemeli, tüm ayrın�ları ile açığı 
çıkarılmalı,  suçlular gerekli  cezaya 
çarp�rılmalı, ilgili kurumlar çocuklarımızı 
derhal koruma al�na almalıdır. Mersin 
Barosu olarak; kabul edilemez, utanç verici 
bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

 “CEZA DEĞİL, ÖNLEM TARTIŞILMALI”

Mersin Kent Konseyi Başkanı 
Yasmina Lokmanoğlu, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı  makamında 
ziyaret e�.
Ken�mizdeki çevre sorunlrının 
ele alındığı ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro 
B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, Mersin’in kanayan 
yarası ve büyük bir çevre 
felake� olan nükleer santral ve 
balık çi�likleri konusunda toplumsal 
duyarlılık  gösteren Mersin  Kent 
Konseyi’nin mücadelesine her zaman 
destek verdiklerini ve destek vermeye 
devam edeceklerini  söyleyerek, 

“Ken�mizde yapımı devam eden nükleer 
santral ve mantar gibi çoğalan balık 
çi�liklerinin ge�receği çevre felake�nin 
boyutu maalesef göz ardı ediliyor. Akla ve 
bilime aykırı olan nükleer santralden ve 
balık çi�liklerinden vazgeçilmelidir. Bunu 

he  �rsa�a  söylüyoruz, 
s ö y l e m e ye  d e  d e va m 
edeceğiz. Kimsenin çevreyi 
ve insan sağlığını yok etmeye 
hakkı yok. Nükleer santral 
için a�lan temel, insanlığın, 
çevrenin yok oluşu için a�lan 
temeldir” diye konuştu.
Mersin Kent Konseyi Başkanı 
Yasmina Lokmanoğlu ise 
ko n u ş m a s ı n d a ,  ç e v re 
sorunları konusunda her 

zaman duyarlılık gösteren ve vermiş 
oldukları mücadelelerde kendilerine 
destek olan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a teşekkür ederek, kendisine 
yeni görevinde başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ: “AKLA VE BİLİME AYKIRIDIR”

 08.08.2018

14.08.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz yap�ğı yazılı açıklamada, 
ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyasi 
krizi değerlendirdi. Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Hükümet hemen 
millet kar�nı çekmiş, birlikte bu 
sorunu aşarız demeye başlamış�r. 
Sorunu yaratan millet değildir. Bir 
toplumu koruyacak ve endişeden 
kurtaracak tek sosyal güç olan hukuk 
bozulunca, en büyük düşman olur. 
Hukuk düzelmeden, sosyal, ekonomik, 
siyasi vs. sorunların düzelmesini 
beklemek çölde suya ulaşmak kadar 
zordur” dedi.
Ülkemizde ciddi bir ekonomik ve siyası 
kriz yaşandığını ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bu 
kriz ülkemizde ilk kez yaşanmıyor.1994 
ve 2001 yıllarında da ciddi krizler 
yaşanmış�. Hükümet hemen millet 
kar�nı çekmiş, birlikte bu sorunu 
aşarız demeye başlamış�r. Sorunu yaratan 
millet değildir. Hiç bir şekilde hukuk 
tanımazlığınız, adalete inanmayışınız, 
adam kayırmacılığınız, cumhuriye�n 
değerlerini terk ederek, ülkede hiç bir 
değer anlayışı bırakmayışınız, birey devlet 
içindir şeklindeki kör anlayışınız her şeyin 
başlangıç noktasıdır. Şu an içinde 
bulunduğumuz sürecin sebebi; hala 

demokrasiye inanmayıp OHAL'i kalıcı hale 
ge�rmenizdir, kuvvetler ayrılığını terk 
ederek, kuvvetler birliğine geçişinizdir.
“SAVCILIKLARIMIZ ‘MİLLETLE DALGA MI 

GEÇİYORSUNUZ?’ DİYEBİLMELİYDİ”
Zamanında yapılan uyarı sahiplerini vatan 
haini, kıskanç, ülkenin ilerlemesini 
istemeyenler, bozguncular gibi sıfatlarla 
hedef göstererek günü kurtarmaya 
çal ış�nız.  Gel inen  süreçte,  iş in 

müsebbiplerini bulup hesap sormak 
yerine, Cumhuriyet savcılıklarımız 
sosyal barışı, iç huzuru, birliği ve 
ekonomik güvenliği, bu amaca 
hizmet eder mahiye�e her türlü 
yönlendirici haber yayanlar hakkında 
soruşturma açılacağını söyleyerek 
sosyal medya hesaplarını incelemeye 
aldıklarını açıkladılar. Yandaş basın 
kriz anlarında halkı yanlış yönlendi-
rirken, ilgili ve bilgili diye yazılı ve 
görsel basına çıkarılan kişiler ve 
siyasiler hamaset nutukları atarken, 
savcılıklarımız aynı hassasiye� 
göstermeliydi, ‘milletle dalgamı 
geçiyorsunuz kardeşim?’ diyebilme-
liydi, soruşturma başlatmalıydı. 
Sosyal medyada ‘kahrol dolar’ diyen 
üç beş kişi yerine, bu işten çıkar 
sağlayan spekülatörleri, gerçek 
suçluları bulun o vakit. Halkı baskı 
al�na almaktan vazgeçin” şeklinde 

konuştu.
“YARGI ÖNÜNDE HERKES EŞİT 

OLDUĞUNU HİSSETMELİ”
Yeniden güven ve is�krar tesis edilmek 
isteniyorsa, acil olarak adalet ve yargı 
sisteminde yapıcı ve kalıcı reformlar 
yapılması gerek�ğine vurgu yapan 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adil 
yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, 

doğal hâkim ilkesi gibi yargının ana 
unsurlarına gerçekten uyulması 
gerekmektedir ve yargı önünde herkes 
eşit olduğunu hissetmelidir. Liyakat 
kuralı acil ge�rilmeli. ‘Birey devlet 
içindir’ kör anlayışınız, yargı ve HSYK’da 
siyasi yetkili ve seçiciler olmamalı” diye 
konuştu.

“HUKUK BOZULUNCA EN BÜYÜK 
DÜŞMAN OLUR”

En büyük görevin yargı mensuplarına 
düştüğünü belirten Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Yargı mensupları 
karar verirken, bağımsız olarak sadece 
ve sadece Türk mille� adına karar 
verdiğini unutmamalılar. Hukukçu biat 
etmez, sadece hukuka ve vicdanına 
hesap verir anlayışı tekrar hâkim 
kılınmalıdır. Hukuk ve adalet kirlenirse 
her şey kirlenir, hukuk ve adalet 
bozulursa her şey bozulur. Adalet o 
sebeple mülkün temelidir. Bir toplumu 
koruyacak ve endişeden kurtaracak tek 
sosyal güç olan hukuk bozulunca, en 
b ü y ü k  d ü ş m a n  o l u r.  H u k u k 
düzelmeden, sosyal, ekonomik, siyasi 
vs. sorunların düzelmesini beklemek 
çölde suya ulaşmak kadar zordur” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “HÜKÜMET ‘MİLLET KARTI’ ÇEKMİŞTİR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Marmara Depremi’nin 19. Yıldönümü 
nedeniyle yazılı açıklama yap�.
Başkanımız  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Ülkemizi derin acılara 
boğan  ve  binlerce  vatandaşımızı 
kaybe�ğimiz Marmara depreminin 
üzerinden tam 19 yıl geç�. Aklımızdan 
hiçbir zaman çıkaramayacağımız bu büyük 
depremin bir daha yaşanmaması için 
canımızın, malımızın ve binalarımızın 

güvenliği için plansız ve kaçak yapılaş-
madan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine 
uygun hareket edilmeli, gerekli önlemler 
alınmalıdır.
17 Ağustos 1999 depreminde haya�nı 
kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle 
anıyor, böyle bir felake�n bir daha 
yaşanmamasını  temenni  ederek, 
depremde  yakınlar ını  kaybeden 
vatandaşlarımıza ve mille�mize başsağlığı 
diliyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “DEPREM YÖNETMELİĞİNE
UYGUN HAREKET EDİLMELİ”

15.08.2018

17.08.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yayımladığı yazılı mesajla 
meslektaşlarının ve Mersin halkının 
Kurban Bayramı’nı kutladı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 

açıklamasında, ülkemizin savaşların, 
ekonomik krizin ve yoksulluğun 
gölgesinde bir bayram karşıladığını 
ifade ederek, “Bayramları bayram 
yapan; sevgidir, huzurdur, barış�r, 
hoşgörüdür,  umu�ur,  birlik  ve 
beraberlik�r. Kısacası bayramları 
bayram yapan; insanların temel hak ve 
özgürlüklerinin yaşa�lmasıdır, her 
a n l a m l a  i n s a n ı n  i n s a n  g i b i 
yaşayabilmesidir. Ekonomik krizle 
boğuşan ülkemizde iç huzur olmadan, 
bayramları bayram tadında yaşaya-
mayız. Ancak dünyanın sayamaya-
cağımız kadar birçok yerinde,  ülkelerin 
siyasi ve ekonomik hırsları karşısında 
insanların  hak  ve  özgürlükleri 
ellerinden alınmış�r. İnsanların eşit ve 
onurlu bir yaşam sürdürmesi, insan 
haklarının en önemli temel değerleridir. 
Bunun için de gerek ülkemizde, gerek 
dünya devletlerinde insan odaklı 
yöne�m ve siyasi anlayış hâkim 
olmalıdır. Devletler, toplumsal bir baskı 
sistemi  olmamalıdır.  Barışa  ve 
kardeşliğe zarar veren ülkelere gerekli 
yap�rımlar uygulanmalı, terör örgütleri 

dünya ülkelerinin iş birliği ile  yok 
edilmelidir” ifadesini kullandı.

“ADALET HEPİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ 
OLMALIDIR”

İnsanlığın var olması için dünyada 
çocukların yaşa�lması ve haklarının 
korunması  gerek�ğini  belirten 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“İnsanlar hiçbir sebeple ötekileş-
�rilmemelidir. İnsan haklarından, 
barıştan ve kardeşlikten yana olduğunu  
söyleyen ülkeler, bunu uygulayarak 
göstermelidir. Huzurlu ve güvenli bir 
toplum ancak ve ancak adale�n eşit ve 
doğru dağı�lması ile mümkündür. 
Adalet kavramı; kişiye, zengine, fakire, 
par�ye, makama göre dağı�lmamalıdır. 
Ülkemizin yaşanabilir olması için adalet 
hepimizin vazgeçilmezi olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; sevgi, 
hoşgörü, barış ve kardeşliğin kök 
saldığı, barışın ve eşitliğin egemen 
olduğu, savaşların, yoksulluğun ve 
çaresizliğin olmadığı bir dünya dileğiyle, 
meslektaşlarımızın ve Mersin halkının 
Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyo-
rum” dedi.

 “SAVAŞLARIN VE YOKSULLUĞUN GÖLGESİNDE
BİR BAYRAM KARŞILIYORUZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin’de Tarsus Nehri 
üzerine kurulması planlanan Hidroelektrik 
Santrali (HES) Projesi’ni iptal eden yerel 
mahkeme kararının Danıştay 14. Daire 
tara�ndan temyiz yolu kapalı olmak üzere 
bozulmasını yap�ğı yazılı açıklama ile 
eleş�rdi. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Nükleer enerji santrali, 
balık çi�likleri ve son olarak da yapılması 
planlanan HES Projesi ile ken�mizde 
yapılan doğa soykırıma son verilmeli. 
Hidroelektrik Santralleri temiz enerji 
olarak görülmemelidir. Mahkemelerce 
HES projeleri için verilen 'durdurma, iptal' 
kararları uygulanmalıdır” dedi.

“YASAL MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”

Danıştay kararının hukuka aykırı olduğunu 
belirten Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Tarsus Nehri’ne HES kurulmasının önünü 
açanlar yasaya, hukuka aldırış etmiyor. 
Danıştay 14'üncü Daire'nin 2018/25 esas 
ve  2018/4675  kararlarını  doğru 
bulmuyoruz. Birilerini zengin edecek olan 

bu proje, gelecek nesilleri her anlamda 
yoksullaş�racak�r. Yaşam alanlarımızın 
peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz, 
M e rs i n ’ i  kö t ü  ka d e r i n e  te s l i m 
etmeyeceğiz. Mersin’in geleceğini yok 
edecek projelere karşı, çevrecilerle birlikte 
yasal  mücadelemizi  sürdüreceğiz. 
Denizlerimizi, nehirlerimizi, toprağımızı, 
havamızı,  bitki  örtümüzü,  tarım 
alanlarımızı, canlıları, doğal yaşam 
alanlarımızı kimsenin yok etmesine izin 
vermeyeceğiz. Bu kent sahipsiz değildir” 
diye konuştu.

“BİREYSEL ÇIKARLAR DEĞİL, KENTİN 
ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURULMALIDIR”

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent 
bırakmanın herkesin en temel görevi 
olduğunu belirten Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Nükleer enerji santrali, balık 
çi�likleri ve son olarak da yapılması 
planlanan HES Projesi ile ken�mize 
yapılan doğa soykırıma son verilmeli. 
Ülkemizi yönetenler doğanın hakkını 
savunarak; doğamızı katledecek, yaşam 

alanlarımızı yok edecek olan soykırım 
projelerinden vazgeçilmelidir. Bireysel 
çıkarlar değil, ken�n çıkarları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hidroelektrik Santral-
leri temiz enerji olarak görülmemelidir. 
Mahkemelerce HES projeleri için verilen 
'durdurma, iptal' kararları uygulanmalıdır'' 
şeklinde konuştu.

“DOĞA SOYKIRIMINA SON VERİLMELİ”

 17.08.2018

19.08.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
yayımladığı yazılı mesajla kutladı.
30 Ağustos 1922 tarihinin;  Türk mille�nin emperyalist işgale karşı 
vermiş olduğu en büyük mücadelenin tarihi olduğunu, ayrıca 
özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere 
yakıldığı büyük bir zafer olduğunu belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “26 Ağustos 1922 tarihinde başlayıp, 
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki 
ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük 
Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriye�mizin kuruluşunun en 
önemli aşamasıdır. 30 Ağustos, Türk mille�nin kurtuluş ve özgürlük 
inancının, azminin zaferidir. 30 Ağustos, Türk mille�nin 
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 
zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür. 30 Ağustos’ta Türk 
ulusunun din, dil, ırk, mezhep gözetmeden, kadınıyla, erkeğiyle, 
çocuğuyla birlikte göstermiş olduğu kahramanlıkla, işgalci 
emperyalist güçlere karşı gereken cevap verilmiş�r. 30 Ağustos 
Zaferi, emperyalizme en büyük tokat olmuştur, emperyalizmin 
hüsranıdır” diye konuştu.

“TÜRKİYE EMPERYALİZME MAHKÛM EDİLMEK
 İSTENEN BİR ÜLKEDİR”

30 Ağustos tarihinin, Cumhuriye�mizin kuruluşunun en önemli 
aşaması ve Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu ifade eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu eser, Türk mille�nin hürriyet ve 
is�klal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir 
mille�n evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk 
ve  bah�yarl ığım  sonsuzdur' '  sözünü  anımsatarak,  
“Cumhuriye�mizi, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, birlik ve 
beraberliğimizi bozmak isteyen güçlere karşı geçmişte nasıl 
mücadele e�ysek, bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Geçmişten günümüze bak�ğımız zaman, 
emperyalizme mahkûm edilmek istenen bir ülke olduğumuz 
unutulmamalıdır. Bu nedenle vatanımızın, özgürlüğümüzün ve 
egemenliğimizin ne zorluklarla, nasıl kazanıldığını da asla 
unutmamalıyız ve bu şuur gelecek nesillere de mutlaka 
aktarılmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos 1922 tarihinde 
özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bu büyük 
zaferi bizlere yaşatan başta ebedi Başkomutan Mustafa  Kemal 
Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatan için gözünü 
kırpmadan canını veren şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve 
minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü nedeniyle yazılı açıklama yap�. Açıklamasında barışın 
ancak; hukuk devle�, eşitliğin, özgürlüğün, adale�n egemen 
olduğu toplumlarda anlam kazanacağını vurgulayan Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Barış içinde yaşamaktan, savaşların 
kötülüğünden,  bahseden devletler; savaşlara, katliama, baskı ve 
zulümlere maalesef devam ediyor. Dünyada emperyalist 
devletler baskı, sömürü ve şiddet poli�kalarını her geçen gün 
ar�rmaktadır. Savaşlar içinde dünya barışını kutlayamayız. Kalıcı 
barış ortamından her geçen gün daha da uzaklaşılıyor. Ülkemizde 
ise ne acı ki; sokaklarda barış çağrısı yapan, barış isteyen sivil 
toplum örgütü temsilcileri,  akademisyenler, vatandaşlar, 
öğrenciler,  polis  şidde�ne  maruz  kalmaktadır  ve 
tutuklanmaktadır. Mevzua�mızda barış talebini yargılayacak bir 
yasa hükmü yoktur. Barış çağrısını yargılamak hukuka aykırıdır ve 
suçtur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Yur�a Sulh, 
Cihanda Sulh’ diyerek barış çağrısı yapmış�r” diye konuştu.

“SAVAŞI SONLANDIRMAZSAK, O BİZİ SONLANDIRACAK”
İnsanlığın, yeryüzünde savaşlardan dolayı büyük bedeller 
ödediğini ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Savaşların başlıca amacı devletlerin siyasi ve ekonomik kârıdır. 
Savaşlar maalesef siyase�n ve ekonominin bir parçası haline 
gelmiş�r. Savaşın mağdurları ise her zaman kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, hayvanlar ve tabiat olmaktadır. Son 10 yıldaki savaşlarda 
yaklaşık 2 milyon çocuk haya�nı kaybe�. 4-5 milyon çocuk 
sakatlandı. 12 milyon çocuk evsiz kaldı. 1 milyondan fazla çocuk 
ailesini kaybederek öksüz veya ye�m kaldı. Yaklaşık 300,000 
çocuk dünyanın çeşitli yerlerinde savaşa ka�lıyor. On binlerce 
çocuk ve kadın tecavüze, işkenceye uğradı. Dünyada bugün 500 
bini bilim insanı olmak üzere 15 milyon kişi silah ve silah 
geliş�rme endüstrisinde çalışıyor. Türkiye silah alımında Avrupa 
ülkelerinin önemli �caret ortaklarından birisidir. Türkiye,  
Dünyada en çok silah ithal eden 11. ülkedir. Böyle bir ista�s�kle, 
dünyada ve ülkemizde barışı egemen kılmak mümkün mü? Yazar 
H. G. Wells’in dediği gibi; ‘Savaşı sonlandırmazsak, o bizi 
sonlandıracak’. Bu nedenle barışı inşa etmeliyiz.  Bunun için de 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yur�a Barış, Cihanda 
Barış’ poli�kası, devletlerin temel ilkesi olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; terörün ve savaşların son bulduğu, 
hukukun üstünlüğü inancıyla insanların hak ve özgürlüklerinin 
elinden alınmadığı, eşitliğin, adale�n, barışın ve sevginin eğmen 
olduğu bir dünya diliyorum” ifadesini kullandı.

“30 AĞUSTOS ZAFERİ EMPERYALİZME
EN BÜYÜK TOKATTIR” 

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ:

 “BARIŞ ÇAĞRISINI
YARGILAMAK SUÇTUR”

30.08.2018

 01.09.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Sivas Kongresi’nin 

99. yıldönümünü yap�ğı yazılı açıklama ile kutladı.

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajında şunları 

söyledi: “4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleş�rilen, manda 

ve himayeyi reddeden kararları ile Kurtuluş Savaşı 

döneminde bağımsızlığa giden yolda temel taşlardan 

biri olan ve Atatürk’ün, ‘Cumhuriyet’in temellerini 

burada a�k’ dediği Sivas Kongresi’nde alınan kararların, 

Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yeri vardır.

‘Ya İs�klal, Ya Ölüm’ diyen büyük lider Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün, Anadolu’da başlatmış olduğu 

bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm 

noktalarından birisi olan Sivas Kongresi’nin 99. 

Yıldönümü kutlu olsun. Başta Büyük Önder Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi’nin tüm 

kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum.”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşi lboğaz,  ülkemizin  kurtuluş 
tarihindeki en önemli günlerinden birisi 
olan 9 Eylül İzmir’in Yunan işgalinden 
kurtuluşunun  96.  yı ldönümünü 
yayımladığı bir mesajla kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında şunları kayde�: “Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
önder l iğ indeki  kahraman  Türk 
askerlerinin, 9 Eylül 1922'de yazdığı 
destanla, İzmir’in düşman kurtuluşunun 
96. yıldönümünü, ülkemizin dört bir 
yanında kutlamanın onurunu ve 
gururunu yaşıyoruz.  9 Eylül İzmir’in 
k u r t u l u ş  m ü c a d e l e s i ,  i ş g a l c i 
emperyalistlere son darbedir.
9 Eylül 1922 tarihi  yalnızca İzmir’in 
düşman işgalinden kurtuluşu değil, aynı 
zamanda Türkiye'nin  kurtuluşu, 
özgürlüğümüzün de ilan edildiği tarih�r. 
9 Eylül  Misak-ı Milli  sınırlarının 
düşmandan temizlendiğinin tüm 
dünyaya ilan edildiği tarih�r. 
Bir ulusun, “yok oldu” denildiği yerden, 
küllerinden yeniden doğduğu bir kent 

olan İzmir,  Türkiye  Cumhuriye� 
Devle�’nin kuruluşunda önemli rol 
oynamış�r. Kurtuluş Savaşımızın hem 
başlama ve hem de bi�ş yeri olan İzmir, 
milli  mücadelenin  odak noktası 
olmuştur.
Adaletsizliğe, baskıya ve özgürlüğüne el 
uzatana bugün bile tepki verebilen, 
boyun eğmeyen İzmir, bu anlamda 
Türkiye’ye örnek bir ken�r, direniş 
destanımızın simge ken�dir.
Bu duygu ve düşüncelerle; 9 Eylül 

1922’de İzmir’i  Yunan işgalinden 
kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını, milli mücadelenin 
kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi 
şükran, minnet ve rahmetle anıyor; tüm 
İzmirlilerin 9 Eylül Kurtuluş Günü'nü en 
içten duygularımla kutluyorum" diye 
konuştu.
  “Bütün cihan işitsin ki efendiler, ar�k 
İzmir hiçbir kirli  ayağın üzerine 
basamayacağı kutsal bir toprak�r!” 
(Mustafa Kemal Atatürk) 

“SİVAS KONGRESİ, BAĞIMSIZLIK
MÜCADELESİNİN DÖNÜM NOKTASIDIR”

 04.09.2018

YEŞİLBOĞAZ: “İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLERİN AÇTIĞI GÜN KUTLU OLSUN”

Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, yaklaşık 1 yıldır haksız 
ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olan 17 avuka�n, 
tahliye edilmelerinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden 
hukuka aykırı bir şekilde yeniden tutuklanmalarına, bu 
süreçte yaşanan hak ihlalleri ve saldırılara tepki olarak 
basın açıklaması yap�. Bu hukuksuzluğa karşı Adalet 
Bakanlığı’nı ve HSK’yı göreve çağıran Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Hukuk tarihinde böyle bir karar 
görülmedi. Adalet Bakanlığı ve HSK derhal bu dosya ve 
mahkeme için bir inceleme başlatmalıdır ve yeniden 
güven tesisi ile bu hukuksuzluğa dur demelidir. 
Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz” dedi.
   (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “ADALET BAKANLIĞI VE HSK BU HUKUKSUZLUĞA DUR DEMELİ”

 09.09.2018

19.09.2018
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“MAHKEME SİYASİ BİR BASKIYA MI 
UĞRAMIŞTIR?”

Mersin Baro Odası’nda çok sayıda 
avuka�nda ka�larak destek verdiği basın 
açıklamasında konuşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İstanbul’da 17 
avuka�n yapmış oldukları savunma 
mesleği nedeniyle yaklaşık bir yıldır haksız 
ve hukuka aykırı bir biçimde cezaevlerine 
kapa�lmış olup, 10-14 Eylül tarihleri 
arasında yapılan duruşmalarında, İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi tara�ndan tahliye 
edilmelerine karar verilmiş�r. Serbest 
bırakılan meslektaşlarımız henüz 24 saat 
geçmeden aynı gün, aynı heyet tara�ndan, 
akıl almaz bir şekilde, hiçbir evrensel hukuk 
kaidesi  dahi  tanınmadan yeniden 
tutuklanmışlardır. Tutuklanmak üzere 
yakalama emri çıkarılmasına ilişkin bir yasa 
hükmü yoktur. Akla, man�ğa uymayan, 
evrensel hukuk kurallarının çiğnendiği bu 
uygulama ile maalesef mahkemeler kendi 
bağımsızlığını ve tarafsızlığını inkâr emiş�r. 
Adil yargılanma hakkı tüm unsurları ile ihlal 
edilmiş�r.
Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden 
çıkması gerek�ğini düşünen heyet, ne 
olmuştur ki aradan 24 saat dahi geçmeden 
bu kararından vazgeçmiş�r?
24 saat içinde ne değiş�? 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkan ve Üyeleri kamuoyuna 
açıklama yapmak zorundadır. Mahkeme 
heye�nin 14. 09. 2018 tarihindeki tahliye 
kararına savcılığın yap�ğı basmakalıp i�raz 
dilekçesi aynı gün değil, 17.09.2018 
tarihinde değerlendirilmesi gerekiyordu. 
Bu karar gerçekten bağımsız ve tarafsız bir 
Mahkeme kararı mıdır? Yoksa mahkeme, 
tahliye kararının ardından siyasi bir baskıya 
mı uğramış�r?” şeklinde konuştu.

“12 EYLÜL DÖNEMİNDE BİLE 
MESLEKTAŞLARIMIZ BU DAVRANIŞA 

MARUZ KALMAMIŞTIR”
Hukuk tarihinde böyle bir karar görül-
mediğini vurgulayan Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Tahliye kararının ardından bir 
savcının yasal olmayan i�razı üzerine, 
meslektaşlarımızın aynı gün hukuka aykırı 
bir şekilde tekrar tutuklanması, işin aslını 
apaçık ortaya koymuştur. Evrensel hukuk 
kural larının  çiğnendiği  bu  karar, 
mahkemelerde hukuk güvenliğinin 
sı�rlandığını göstermiş�r. Ayrıca, hak 
ihlallerine uğrayan meslektaşlarımızın 
savunmasını yapan avukatlarımız da 
saldırıya  maruz  kalmış,  mahkeme 
salonundan yerlerde sürüklenerek, 
tekmeyle, yumrukla çıkarılmış�r. 12 Eylül 
döneminde bile meslektaşlarımız bu 
davranışa maruz kalmamış�r.
Tutuklama, masumiyet karinesi uyarınca 
masum olarak kabul edilen, ileride beraat 
etmesi muhtemel bir kişinin özgürlüğünün 

kısıtlanması sonucunu doğurur. Tutuklama 
sıkı koşullara bağlı,  sınırlı  hallerde 
başvurulabilecek bir koruma tedbiridir.
2005 yılında yürürlüğe giren Ceza 
Muhakemesi Kanunu (CMK) gıyabi 
tutuklamayı kaldırmış�r. Bunun tek is�snası 
CMK'nın 248/5 m.de düzenlenen, kaçak 
sayılan sanığın yokluğunda tutuklama 
kararı verilebilmesidir.
CMK’nın ge�rdiği hükümlere rağmen 
u y g u l a m a ,  e s k i  a l ı ş ka n l ı k l a r ı n ı 
sürdürmektedir. Yeni Kanunun tümü ile 
ortadan kaldırdığı eski uygulamalar bile, 
aradan geçen uzun süreye rağmen devam 
e�rilmektedir.  Şüpheli  veya sanık 
hakkında, tutuklama kararı verilmesine 
yeterli nedenler bulunduğundan bahisle ve 
CMK'nın 100. maddesinde düzenlenen 
tutuklama nedenleri sayılarak “yakalama 
emri” verilmesinin yasal bir dayanağı 
yoktur.
Tutuklu sanığı yargılayan mahkemenin 
verdiği serbest bırakma kararından sonra, 
bu karara yapılan i�razı inceleyen aynı 
mahkeme veya i�razı  inceleyecek 
mahkeme, serbest bırakma kararının 
hukuka aykırı olduğu sonucuna varırsa, 
kararı kaldırır ve sanık hakkında yakalama 
emri düzenler.
Yakalama emrini çıkaran mahkemenin, 
kararının “tutuklamaya yönelik olması”, 
sanık yakalandığında sadece kimlik tespi� 
yapılıp tutuklama kararının “yüzüne karşı 
okunması” şeklindeki uygulamaların yasal 
dayanağı yoktur. Bu uygulamayı haklı kılan 
yasa hükümleri 2005 yılında yürürlükten 
kaldırılmış�r.

“KANUNLARI UYGULAMADA ÇOK 
EKSİĞİMİZ VAR”

Yakalama emir üzerine yakalanan sanık, 
yakalama emrini çıkaran mahkemenin 
önüne çıkarılır (CMK 94). Mahkeme, sanığı 
sorgular, delilleri yeniden değerlendirir; 

tutuklanmasına, adli  kontrol al�na 
alınmasına veya serbest bırakılmasına karar 
verir.
Anayasa ve kanunlarla bağlı olan hâkim ve 
cumhuriyet savcılarının, iç ve uluslararası 
düzenlemelere uygun şekilde uygulama 
yapmaları kendileri bakımından bir 
görevdir. Demek ki kanun yapmak, 
kanunları değiş�rmek yeterli değildir. 
Onları iyi uygulamak, iyi uygulama 
örnekleri ortaya çıkarmak, yanlışları ortaya 
koyup düzeltmek gerekmektedir. Hukuk 
kuralları kişiye göre değil, olaylara göre 
uygulanmalıdır. Kanunları uygulamada, 
yani millet iradesini hayata geçirme 
konusunda çok eksiğimiz var” ifadesini 
kullandı.

“ADALETSİZLİĞİ BİR YANGINDAN DAHA 
ÇABUK ÖNLEMELİYİZ”

Açıklamasında Vicdan ve adale� mumla 
aradığımız günlerden geç�ğimizi ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Çünkü yaşanan bu olayda hukuk ağır bir 
şekilde ihlal edilmiş, hukuk düzeninin 
işlerliğinden söz etme imkânı ortadan 
kalkmış�r. Adale� temsil eden Adalet 
Bakanı’nı göreve davet ediyorum. Adalet 
Bakanlığı ve HSK derhal bu dosya ve 
mahkeme için bir inceleme başlatmalıdır. 
Adale�n yeniden güven tesisi ile bu 
hukuksuzluğa dur demelidir. Adil yargılama 
hakkının ihlal edilmemesi için mücadele 
etmelidir. Adil yargılanma adale�n ve 
demokrasinin temel koşullarındandır. 
Adale� tehdit eden en büyük tehlike, 
adale�n siyase�n emrine girmesidir, 
siyasallaş�rılmasıdır. Türkiye için utanç 
verici bu tablo, Türkiye’de ar�k yargılama 
ve  hukuk  düzeninin  kalmadığının 
göstergesidir. Hiçbir Türk vatandaşının Türk 
yargı sisteminin karşısında güvencesi 
kalmamış�r. Tutuklanan avukatlar değil, 
savunma hakkıdır, adale�r ve insan 
onurudur. An�demokra�k ve hukuka 
uygun olmayan uygulamalar, hukuk 
skandalları ar�k son bulmalıdır.
Hak arama özgürlüğünün sesi olan barolar 
ve avukatlar olarak birlikte mücadele 
ederek bu günleri aşıp, gerçek adale� ve 
demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz her zaman 
savaşa karşı barışı, zulme karşı adale� 
savunmaya devam edeceğiz.
Tutuklu  tüm  avukat lar  şahs ında 
demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere 
sahip çıkıyoruz. Bu hukuksuzluğa sessiz ve 
seyirci kalmayacağız. Soruşturmaların ve 
kovuşturmaların derhal sonlandırılmasını, 
hukuksuzca yargılanan meslektaşlarımızın 
tutukluluk hallerine son verilmesini, eğer 
son verilmeyecek ise tutuksuz olarak 
yargı lanmalar ını  ta lep  ediyoruz. 
Adaletsizliği bir yangından daha çabuk 
önlemeliyiz” diye konuştu.
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“HERKES GİDER MERSİN’E, 
BİZ GİDERİZ TERSİNE”

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın, Sili�e Dana Adası 
açıklarında kurulacak olan 12 
adet balık çi�liğinin ÇED 
raporunun  İnceleme  ve 
Değerlendirme Komisyonu 
tara�nda yeterli bulunduğunu 
ve nihai  kabul edildiğini 
duyurması  üzerine, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz yap�ğı açıklama ile alınan karara tepki 
gösterdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında,  “Denizlerin ekolojik 
dengesini bozduğu ve deniz kirliliğine 
neden olduğu gerekçesiyle pek çok ülke 
balık çi�liklerini kaldırırken, Muğla’dan 
kovulurken, bizde man�k neden ters 
işliyor? Herkes gider Mersin’e, biz gider 
tersine. Hüküme�n Mersin’in cennet 
koylarına balık çi�liklerini, bu kadar 
tepkilere  rağmen ısrarla  kurmak 
istemelerindeki neden nedir? Aydıncık’ta 
kurulacak olan 10 adet balık çi�liği ile ilgili 

ÇED raporları ise 26 
Eylül’de değerlendi-
rilecek. Mersin’de turizmi 
öldürmek için, denizlerin 
ekolojik dengesini bozup 
denizlerdeki canlıları, çevreyi ve 
doğal güzelliklerimizi yok etmek için her 
türlü çevre felake�ne sebep olacak 
adımları atan hükümet, bu konuda geri 
adım atmalı; akla, bilime ve hukuka aykırı 
olan olumlu ÇED raporlarını iptal etmelidir. 
Ken�mizin geleceğini yok edecek değil, 
ken�mizin geleceğine yön verecek 
adımlar a�lmalıdır” diye konuştu. 

“PES ETMEYECEĞİZ”

Gerek sivil toplum örgütlerinin, 
gerekse yöre halkının balık 
çi�liklerinin kurulmasına karşı çığ 
gibi yağan tepkilerinin göz ardı 
edilmemesi gerek�ğini vurgula-
yan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Mersin Barosu 
olarak gerek ülkemizde, gerekse 

ken�mizde her türlü toplumsal 
sorunlara ve çevre felaketle-
rine karşı ilk tepkiyi gösteren 
kurumlar arasındayız. Ken�-
mizin geleceğine en ufak 
zarar verecek projelerde, her 

zaman sivil toplum örgütleri-
nin ve Mersin halkının mücade-

lesine destek veriyoruz, vermeye de 
devam edeceğiz. Ken�mizde mantar gibi 
çoğalan balık çi�liklerine karşı mücadele-
mizden pes etmeyeceğiz” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, yöre halkının Eylül ayı 
sonuna kadar i�raz ve görüşlerini Mersin 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne veya 
Çevre  ve  Şehirci l ik  Bakanlığı ’na 
sunabileceğini söyledi.

“AVUKATLARA SIKILAN KURŞUNLAR, 
YARGIYA SIKILMIŞ DEMEKTİR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Eskişehir Barosu’na kayıtlı Av. Heval 
Yıldız’ın bürosunun bulunduğu binanın 
giriş ka�na kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce silahlı saldırıda bulunulmasını 
yap�ğı yazılı açıklama ile kınadı. Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Avukatlara sıkılan kurşun, yargıya sıkılmış 
demek�r” diyerek, tüm baroları ve 
avukatları bu çirkin saldırıya tepki 
göstermeye davet e�.
Başkanımız  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Eskişehir Barosu’na kayıtlı 
Av.  Heval  Yıldız  Karasu’nun ofisi 
zannedilerek bürosunun bulunduğu giriş 
ka�ndaki  bir  eve silahlı  saldırıda 
bulunulmuş, avuka�n tabelasının al�na 
da ‘Odunpazarı’nda HDP’li istemiyoruz’ 
şeklinde bir yazı yazılmış�r. Avukatlık 
mesleğinin bir kamu hizme� ve hukuki 
sorunları  çözümleyen,  toplumsal 
sorunlarda her daim vatandaşın yanında 
olan, onların haklarını arayan ve savunan, 
özgür ve eşit bir yaşam hakkı için çırpınan, 
bağımsız ve tarafsız bir meslek örgütü 
olduğu asla unutulmamalıdır. Avukatlar, 
her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa 
korkusuzca göğüs geren; işten a�lan 
işçilerin, özgürlük diyen vatandaşların, 

şiddet gören kadınların, is�smara uğrayan 
çocukların, katledilen hayvanların ve 
doğanın haklı savunucusudur.

“SİYASİ GÖRÜŞ 
KİŞİSELLEŞTİRİLMEMELİDİR”

Yargının üç sacayağından birisi olan, 
bağımsız ve tarafsız yargının savunucusu 
a v u k a t l a r ı n  s i y a s i  g ö r ü ş l e r i 
kişiselleş�rilmemeli,  şahsı  hedef 
alınmamalıdır. Hem savunma, hem de 
savunulma hakkına yapılan bu gibi 
saldırılar, aslında yargıyı hedef alarak 

hukuk devle� ilkesine yapılan saldırıdır. 
Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri 
olan avukatlara sıkılan kurşunlar, yargıya 
sıkılmış demek�r. Bu tür saldırıların 
avukatlık mesleğini yürütmemize engel 
olmayacağını, savunmanın susmayacağını 
bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz.  
Savunmanın susturulmasına yönelik 
yapılan her türlü girişimi ve saldırıları 
kınıyoruz. Savunma yoksa yargı da yoktur, 
adale�e yoktur. Bağımsız ve tarafsız bir 
yargının olmadığı yerde hukuk devle� 
yoktur. Meslektaşlarımıza yapılan sözlü ve 
fiili  saldırılara karşı tüm meslektaşlarımızı 
tepkisini göstermeye davet ediyorum. 
Çünkü bugün susarsak, yarın başka bir 
meslektaşımız hedef gösterilecek�r. 
Meslektaşımız Av. Heval Yıldız’a yapılan 
çirkin saldırıyı bir kes daha kınıyorum, 
kendisine ve Eskişehir Barosu’na geçmiş 
olsun dileklerimizi ile�yor, yargının üç saç 
ayağından biri olan savunmaya, yani 
avukatlara yönelik yapılan bu tür 
saldırılara karşı  susmayacağımızı, 
meslektaşlarımızın her zaman yanında 
olacağımızı, saldırganın yakalanarak hak 
e�ği cezalara çarp�rılması için olayla ilgili 
sürecin takipçisi  olacağımızı  tüm 
kamuoyunun ve meslektaşlarımızın 
bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadesini 
kullandı.

MERSİN BAROSU’NDAN ÇİRKİN SALDIRIYA KINAMA

“BİZDE MANTIK NEDEN TERS İŞLİYOR?”
24.09.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Medeni Kanun’un kabul edilişinin 92. 
yıldönümü nedeniyle yayımladığı yazılı 
mesajında, Medeni Kanun’un 20. yüzyılın en 
büyük hukuk devrimi olduğunun al�nı 
çizerek; kadınlara devrim niteliğinde haklar 
ile siyaset, eği�m ve hukuk başta olmak 
üzere birçok alanda köklü değişiklikler 
ge�rdiğini belir�. Yeşilboğaz açıklamasında, 
“Ancak son yıllarda 92 yıl öncesine 
dönülmek istenerek, dinsel hukuk düzenine 
dönüş için adımlar a�lmaktadır” dedi.

“LAİK HUKUK DÜZENE GEÇİŞİN 
BELGESİDİR”

Açıklamasında, Medeni Kanun’un dinsel 
hukuk düzeninden anayasal ve laik hukuk 
düzenine geçişin belgesi olduğuna vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hukuk devrimi denilince ilk akla gelen 4 
Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren 743 sayılı 
Medeni Kanundur. Hukuk devriminin ve laik 
hukukun simgesi olan Medeni Kanun’un 
TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe 
girmesinin 92. yıl dönümünü 
yaşamanın  mut lu luğunu 
yaşıyoruz.  Medeni Kanun, 
Atatürk devrimlerinin temeli 
olan dinsel hukuk düzeninden 
anayasal ve laik hukuk düzenine 
geçişin  belgesidir,  çağdaş 
uygarlık yolundaki en önemli 
adımlardan birisidir. Medeni 
Kanun 1 Ocak 2002’de ise 
değiş�rilmiş şekliyle yürürlüğe 
girerek,  4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu adını almış�r. 

“EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK 
YOLUNDA ATILMIŞ EN ÖNEMLİ 

ADIMDIR”
Avrupa devletlerinde modern 
hukuk kuralları uygulanırken, Osmanlı 
Devle�’nde Tanzimat Dönemi’nde dini ve 
örf kurallarına dayalı “MECELLE” adı verilen 
kanun hazırlanmış�. Osmanlı Devle�’nde 
hukuk kuralları din kurallarına ve örfe 
dayanıyordu. Yani o zamanlar din ve hukuk 
birbirinden ayrılmamış�.  Hukukta birlik 
y o k t u .  L a i k  d e v l e t  g ö r ü ş ü  i l e 
bağdaşmıyordu.  Mecelle, toplumun 
ih�yaçlarına cevap veremediği için Türk 
devle�nin çağdaş bir hukuk yapısına ih�yaç 
duyduğu anlaşılmış�. Türk devle� ve hukuk 
sisteminin laikleşmesi için yeni bir medeni 
kanunun hazırlanması zaman alacak�. O 
nedenle Fransız, Alman, Avusturya ve İsviçre 
medeni kanunları incelendi ve İsviçre 
Medeni Kanunu'nun aynen alınmasına karar 
verildi. Böylece Medeni Kanun hazırlanarak 
4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. İsviçre 
Medeni Kanun’un tercih edilmesinin başlıca 
nedenleri; modern görüşlerle hazırlanmış 
olması, Atatürk’ün en başta gerçekleş�r-
meyi istediği kadın-erkek eşitliğine önem 

vermesi, aile hukukunun bu ilkeye ağırlık 
verecek biçimde işlemiş olmasıdır. Atatürk 
devrimlerinin temel felsefesine en uygun 
yasalar İsviçre Medeni Kanunudur” ifadesini 
kullandı. 

“MEDENİ KANUN, KADINLARA DEVRİM 
NİTELİĞİNDE HAKLAR GETİRMİŞTİR”

Medeni Kanun’un toplumsal düzende çok 
önemli bir yere sahip olduğunu belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Medeni Kanun bir devrimdir. Bireyin, 
kadının yok sayıldığı Osmanlı yöne�m 
biçimine son veren Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, Medeni Kanun ile birlikte 
hukuk devriminin temelini oluşturmuştur. 
Devrim niteliğinde olan; akla ve bilime 
dayalı, laik, çağdaş, kadın-erkek arasında 
ekonomik ve sosyal eşitliğine dayanan 
Medeni Kanun; kadınlar, siyaset, eği�m, 
hukuk başta olmak üzere birçok alanda 
köklü değişiklikler ge�rmiş�r.  20. yüzyılın en 
büyük hukuk devrimi olan Medeni Kanun, 
kadınlara devrim niteliğinde haklar 

ge�rmiş�r. Örneğin; kadın ve erkek eşit 
haklara sahip olmuş, yasalar önünde eşit 
hale gelmiş�r. Kadına boşanma hakkı 
tanınmış, tek eşle evlilik kuralı ge�rilmiş, 
ev lenme  akd in in  la ik  b i r  yap ıya 
kavuşturulmuştur. Kadınlar miras hakkına 
sahip olmuştur. Resmi nikâh kadın haklarının 
güvencesi olmuştur. Erkeğin ‘Boş Ol’ 
demesiyle boşanma yerine, kanunda yazılı 
sebeplere dayanarak hâkim kararıyla 
boşanma hakkı ge�rilmiş�r. Bunların dışında 
kadınlara istediği mesleğe girme hakkı 
tanınmış, mahkemelerdeki şahitlikte kadın 
erkek eşitliği ge�rilmiş�r. Medeni Kanunla 
birlikte Türk kadınlarına siyasal haklar verildi. 
Örneğin; 3 Nisan 1930 yılında belediye 
seçimlerine, 26 Ekim 1933 yılında muhtarlık 
seçimlerine, 5 Aralık 1934’de milletvekili 
seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı 
tanındı. Medeni Kanun ile birlikte Türk 
kadınları, birçok Avrupa ülkesindeki 
kadınlardan daha önce siyasi haklar elde 
etmişlerdir. Medeni Kanunun kabulü ile 
birlikte, çocukların kız ve erkek ayrımı 

yapı lmadan  mirastan  eşit  ölçüde 
faydalanmasının önü açılmış�r. Çocukların 
iy i  ye�şmesi  iç in  ana  ve  babaya 
yükümlülükler ge�rilmiş�r. Türk kadını 
medeni haklarına, toplumun temeli olan 
aile kurumu da gerçek niteliklerine 
kavuşmuştur” şeklinde konuştu. 

“92 YIL ÖNCESİNE DÖNÜLMEK 
İSTENİYOR”

Medeni Kanun’un kabulünün, eşitlik ve 
özgürlük yolunda a�lmış en önemli adım 
olduğuna vurgu yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Medeni Kanun, laik hukuk 
sisteminin somut göstergesidir, Türk Hukuk 
Devriminin simgesidir. Kadının birey olarak, 
b i r  v a t a n d a ş  o l a r a k  h a k l a r ı n ı n 
korunduğunun belgesidir, bir uygarlık 
anı�dır. Ancak son yıllarda 92 yıl öncesine 
dönülmek istenerek, dinsel hukuk düzenine 
dönüş için adımlar a�lmaktadır. Medeni 
kanun yürürlükte olmasına rağmen 
günümüzde çocuk yaşta evlilikler, çocuk 
is�smarı, kadına şiddet ve dini evliliklere 

teşvik maalesef artmaktadır. Bu 
durum ülkemizde gündemden 
düşmüyorsa, Medeni Kanunun 
ge�rdikleri hayata yeterince 
geçirilemiyor demek�r. Örneğin 
mü�üye resmi nikâh yetkisi 
vermek, Medeni Kanun ve laik 
hukuk kurallarından vazgeçmek 
d e m e k � r.  C u m h u r i ye te , 
demokrasiye ve Büyük Atatürk’e 
çok şeyler borçluyuz. Şimdi o 
borçları ödeme sırası bizlerde. 
92 yıl  önce Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ile elde 
etmiş olduğumuz bu kazanılmış 
haklarımıza sahip çıkılmalı ve 
hayata geçirilmesi için mücadele 

edilmelidir. Biz avukatlar var olduğumuz 
sürece haklarımızı yok saymak isteyen tüm 
sistemlere karşı sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor 
şartlar al�nda hassas ve zor görevlerimizi, 
özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz. 
Hukukumuzun yozlaşmasının ve yozlaş�rıl-
masının karşısında sessiz ve seyirci kalma-
malıyız. Devrimlerle değiş�rilmesi gereken 
ilk öğe hukuk sistemidir. Aksi takdirde 
aydınlanmadan, çağdaşlaşmadan, adale�n 
yerini bulmasından söz edemeyiz. Hukukun 
doğru ve adaletli işlemediği toplumlarda 
isyan olur, terör olur. Bu nedenle yargının üç 
sacayağından olan hâkimlerimiz ve 
savcılarımız da, biz avukatlar gibi hukukun 
üstünlüğünü inşa etmek için mücadele 
etmelidir.  Medeni Kanun’un kabul edilişinin 
yıl dönümünü bu düşüncelerle kutlarken, bu 
kanunun hazırlanışında ve yasalaşmasında 
büyük emeği olan Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ ü minnetle ve rahmetle 
anıyorum” diye konuştu.

“MEDENİ KANUN, 20. YÜZYILIN EN BÜYÜK HUKUK DEVRİMİDİR”

04.10.2018



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 4 
Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü 
nedeniyle yap�ğı yazılı açıklamada, 
Türkiye’deki yasaların hayvanların 
haklarını korumak için yeterli olmadığını 
belirterek, “Hayvana şiddet toplumsal bir 
meseledir. Hayvan haklarını savunanlar 
olarak  da  maalesef  azınlıktayız. 
Hayvanlara adalet borçluyuz. Hayvana 
şiddet kabahat değil, suçtur” dedi.

“HAYVANLARA ADALET BORÇLUYUZ”
Açıklamasında hayvanları korumanın, 
kol lamanın,  beslemenin,  tedavi 
e�rmenin ,  sevmenin ,  rahats ı z 
etmemenin,  insanların  görev  ve 
sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat 
çeken Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Ülkemizde toplumsal şiddet 
artmış, maalesef cinnet toplumunda 
yaşıyoruz. Hayvanlar, toplum içerisinde en 
savunmasız durumda olan canlılar olduğu 
için bu şiddet ortamından en çok onlar 
nasibini alıyor. Hayvanlar da insanlar 
kadar hak sahibidir. Hayvan haklarını 
savunanlar  o larak  da  maalesef 
azınlıktayız. Hayvanlara adalet borçluyuz. 

“CEZADA ALT LİMİT EN AZ 3 YIL 
OLMALI”

 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
hayvanları ve onların haklarını korumak 
için yeterli olmadığını ve yap�rımdan uzak 
olduğunu ifade eden Baro Başkanı Bilgin 
Yeşilboğaz, yasanın hayvan hakları 
savunucularının da fikirleri alınarak 
hazırlanması gerek�ğinin al�nı çizdi. Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Tasarıya göre; sahipli 
veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce 
muamelede bulunan veya eziyet eden, ya 
da hayvanı haklı bir neden olmaksızın 

öldüren kişi dört aydan üç yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılacak. 
Bu suçlar için belirlenecek cezanın alt 
limi� en az 3 yıl olmalı ki faillere ‘iyi hal 
indirimi’ uygulanarak ceza ertelenemesin, 
adli para cezasına çevrilemesin. 

“HAYVANA ŞİDDET KABAHAT DEĞİL, 
SUÇTUR”

Tasarıda yer alan diğer madde; sahipli 
hayvana karşı işlenen suçlar, hayvan 
sahibinin şikâye�ne bağlanırken, sahipsiz 
hayvanlara karşı işlenen suçlar, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tara�ndan Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı başvuruya bağlanıyor. 
Bakanlık da bu görevi bölge müdürlükleri, 
il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla yerine 
ge�recek deniyor. 
Gerekli kanıtlar bulunduğu takdirde 
bireylerin de dava açabilmesi mümkün 
olmalı. Tasarının bu hali ile ge�receği 
yenilikler kapsamında; hapis cezası 
nadiren verilecek, bol bol ceza erteleme 
olacak, nadiren adli para cezası ve 
ar�rılan idari para cezaları olacak. İdari 

para cezalarında öngörülen ar�şlar ise 
oldukça yetersiz. Hayvana şiddet kabahat 
değil, suçtur” diye konuştu.

“BİZ ÇOĞALIRKEN, DİĞER CANLILARIN 
SAYISI HIZLA AZALIYOR”

Medya kurumlarında  hayvanlara 
uygulanan şiddete karşı kamu spotlarının 
yayınlanması ve halkın bu konuda 
bilinçlenmesinin acilen sağlanması 
gerek�ğini ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Biz çoğalırken, 
dünyamızı paylaş�ğımız diğer canlıların 
sayısı maalesef hızla azaltmaktadır. 
Yeryüzünde olan tüm canlılar yaşama 
hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. 
Avukatlık mesleğinin kutsallığı yaşam 
hakkını savunmak�r. 
Mersin Barosu olarak Hayvan Hakları 
Merkezimizle nerede hayvan hakkı ihlali 
varsa, o hayvanların sesi olduk. Hiç bir 
canlının katledilmesine ve eziyet 
edilmesine sesiz kalmayacağız” şeklinde 
konuştu.
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 “HAYVANLARI KORUMA KANUNU TASARISI YAPTIRIMDAN UZAK”

“Dünyaca ünlü Mersinli Usta Şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan, 
Mersin’in gururudur. Memleke�mizden Dünyaca ünlü bir 
şairin doğması, bizleri onurlandırmış ve gururlandırmış�r.  
Şiir kitapları, birçok bestelenen şiirleri, sanata büyük katkısı 
nedeniyle dünyaca tanınan usta Şairimiz Ümit Yaşar 
Oğuzcan, Cumhuriyet tarihinde ve Türk edebiya�nda önemli 
yer tutmaktadır. Sanat sadece bireysel olarak değil, 
toplumsal olarak kendini ifade etme aracıdır.  Bu nedenle 
sanata ve sanatçıya verilen değer, insana verilen değerdir. 
Ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen değerin en üst 
düzeyde olmasını ümit ediyorum.  Bu duygu ve 
düşüncelerle, Cumhuriyet tarihinin en güçlü kalemlerinden 
birisi olan Usta Şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ı sevgi, saygı ve 
rahmetle anıyor, eserlerinin her daim yaşa�lmasını temenni 
ediyorum.”
Av. Bilgin Yeşilboğaz 

Mersin Barosu Başkanı         (Devamı arka sayfada)

“DÜNYACA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN’I
SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ”

4.10.2018 

04.10.2018
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TÜRKİYEMİZ 
Dolaş�m Türkiye'yi karış karış, 

Adamlar gördüm alnı açık, 
Elleri ekmek kavgasındaydı yaz, kış, 

Düşünceleri geceler gibi karanlık, 
Adamlar gördüm anlaşılmamış. 

Dolaş�m Türkiye'yi adım adım, 
Kadınlar gördüm bakır çehreli, 
Dilekleri sonsuz, zevkleri yarım, 

Kadınlar gördüm ağırbaşlı, terbiyeli ,
Güzellik ne imiş anladım. 

Dolaş�m Türkiye'yi sokak sokak, 
Çocuklar gördüm saz benizli, sıtmalı, 

Çocuklar gördüm gamdan kederden uzak, 
Dedim: İnsan her yaşta çocuk olmalı,

Her şeye rağmen güzel yaşamak. 

Dolaş�m Türkiye'yi bahçe bahçe, 
Mersin'de portakal, Niğde'de elma yedim. 

Hazlar duydum gül yaprağından ince, 
İşçi kadınlarla türkü söyledim, 

Bahçelerde paydos vak� gelince.

Dolaş�m Türkiye'yi şehir şehir, 
Evler gördüm sazdan kerpiçten, 

Aç�m kapılarını bir bir, 
Kapkara bir dumandı bacalarda tüten, 

Anladım ki evler tekin değildir.
Dolaş�m Türkiye'yi uzak yakın,
Camileri, hanları, köprüleriyle, 

Duydum masalını eski zamanların, 
Ağladım hüzün dolu türküleriyle, 

Taşlara ruh veren insanların. 

Dolaş�m Türkiye'yi deniz deniz, 
Balıkçı kayıklarında sabahı e�m, 
Zevkler ta�m köpükler gibi deniz, 

Denizlerde sarhoş oldum, sahilde hora tep�m,
Denizleriyle bir başka güzeldi Türkiye'miz. 

Dolaş�m Türkiye'yi mezar mezar, 
Zamana hükmeden taşlar gördüm, 
Ta Ardahan'dan Edirne'ye kadar ,

Kesilmiş, fakat eğilmemiş başlar gördüm, 
Kolu bir yerde, bacağı bir yerde yatar. 

Dolaş�m Türkiye'yi yürek yürek, 
Gördüm insanlarında hürriye�, 

Kovanlarında işlemişler petek petek, 
Güzelliği, doğruluğu, iyi niye�,

Dedim: Mümkün değil Türkiye'yi sevmemek. 

Dedim: Hemşehrilerim, kardeşlerim 
Aydın olsun yarını hepinizin, 

Sizin için göz nurum, alım terim, 
En iyi insanları namuslu Türkiye'mizin, 
Sizinle yaşayıp, sizinle ölmek isterim.

(Ümit Yaşar Oğuzcan)

Sayın Dinleyenler, 
Cumhuriye�n yöne�m merkezinde bir Hukuk Okulu açmak vesilesi bugünkü 
toplan�mızı hazırlamış bulunuyor. Bugün tanık bulunduğumuz olay, yüksek 
memur ve uzman bilginler ye�ş�rme girişiminden daha büyük bir önemi haizdir. 
Yıllardan beri süren Türk Devrimi, varlığını ve zihniye�ni toplumsal yaşamın temeli 
olan yeni hukuk esaslarında saptamak ve güçlendirmek çaresine inanmış�r. Türk 
Devrimi nedir? Bu devrim, kelimesinin ilkönce işaret e�ği ih�lâl anlamından 
başka, ondan daha geniş bir değişmeyi ifade etmektedir. Bugünkü Devle�mizin 
şekli, yüzyıllardan beri gelen eski şekilleri bir yana iten en gelişkin biçim olmuştur. 
Ulusun varlığını sürdürmesi için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ, 
yüzyıllardan beri gelen biçim ve niteliğini değiş�rmiş, yâni ulus, dinsel ve 
mezhepsel bağ yerine, Türk ulusçuluğu bağı ile bireylerini toplamış�r. Ulus, 
uluslararası genel savaşım alanında yaşam nedeni ve güç nedeni olacak bilim ve 
aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini, bir değişmez gerçek olarak ilke 
saymış�r. Kısacası, baylar, ulus saydığım değişiklik ve devrimlerin doğal ve zorunlu 
gereği olarak genel yöne�minin ve bütün kanunlarının ancak dünyasal 
gereksinmelerden esinlenmek ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
gereksinmenin değişmesi ve gelişmesiyle durmadan değişmesi ve gelişmesi esas 
olan dünyasal bir anlayışı, yaşamı yöneten neden saymış�r.
 Eğer yalnız al� yıl önceki anılarınızı yoklarsanız, devle�n biçiminde, ulus 
bireylerinin ortak bağlarında güç kaynağı olacak uygarlık yolunun izlemesinde, 
kısacası; bütün Örgüt ve gereksinmelerini dayandırdığı hükümlerin görüş 
noktasından büsbütün başka esaslar üzerinde bulunduğumuzu anımsarsınız. Al� 
yıl içinde büyük ulusumuzun yaşamının akışında yap�ğı bu değişiklik herhangi bir 
ih�lâlden çok fazla, çok yüksek olan en büyük devrimlerdendir. Çok ulusların 
kurtuluş ve yükselme savaşımında, sonunu düşünmez derecede coşkun oldukları 
görülmüştür. 
Fakat bu gözü dönmüşlük, Türk ulusunun bilinçli coşkunluğuna benzemez. Sözünü 
e�ğim büyük devrim yolunda Türk ulusunun şimdiye kadar sarf e�ği çalışma, 
içteki ve dıştaki kötü niyetlilere karşı yorulmaz, yıpranmaz savaşımlar içinde ve 
doğrudan doğruya ulusal iradenin karşı gelinemez uygulaması alanında ve 
hukukçular elinde bulunan yasaların ve diğer kuralların varlığından bilinçli olarak, 
habersiz gibi gözükerek, her şeyden önce Türk ulus ve devle�nin yeni varlık biçimini 
uğraşarak ortaya çıkarmak uğrunda geçmiş�r. Şimdi ortaya çıkan bu büyük eserin 
anlayışını, gereksinmelerini tatmin edecek yeni hukuk esaslarını ve yeni 
hukukçuları var etmek için girişimde bulunmaya zaman gelmiş�r. Sanırım ki, 
Ankara Hukuk Okulu ile Cumhuriyet Hukukunu yalnız dış görünüş ve kelime anlamı 
biçiminde değil, fakat bilinçsel ve anlamsal niteliği ile yasalarıyla ve hukukçularıyla 
açıklayacak ve savunacak tedbirleri almaya girişmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet 
Türkiye'sinde eski yaşam kuralları, eski hukuk yerine yeni yaşam kurallarının ve yeni 
hukukun geçmiş bulunması bugün hiç duraksamadan kabul edilecek bir olup - 
bi�dir. Bu olup - bi� sizin kitaplarınızda ve uygulanma değeri olacak yasalarınızda 
belir�lecek ve açıklanacak�r.   (Devamı arka sayfada)

ATATÜRK'ÜN 5 KASIM 1925'DE ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ'NİN
 (ANKARA HUKUK MEKTEBİ) AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
Öğrenci Baylar ve Hukukçu Baylar!

 Yeni hukuk esaslarından, yeni gereksin-
melerimizin, zorunlu olarak istediği 
yasalardan söz ederken 'her devrimin 
kendine  özgü  yap�rımı  bulunmak 
zorunludur' gerçeğine, yalnız bu gerçeğe 
işaret etmiyorum. Boşuna bir çıkışma 
eğiliminden kendimi uzak tutarak, fakat Türk 
ulusunun çağdaş uygarlığın niteliklerinden 
ve mutluklarından yararlanmak için en aşağı 
üç yüz yıldan beri sar fe�ği çabaların ne 
kadar elemli ve acı verici engeller karşısında 
boşa gi�ğini tam bir teessür ve uyanıklılıkla 
göz önüne alarak söylüyorum. Ulusumuzu 
düşmeye mahkûm etmiş ve ulusumuzun 
verimli bağrında dönem dönem eksik 
olmamış girişim sahiplerini, çaba ve çalışma 
sahiplerini, en sonunda bık�rmış ve 
bozguna uğratmış olumsuz ve yok edici güç, 
şimdiye kadar elimizde bulunan hukuk ve 
onun içten izleyicileri olmuştur. Belki ağır ve 
cesurca olan tarihsel gözlemimin, seçkin 
kuru lunuz  iç inde  ve  Cumhur iyet 
Hüküme�nin bugün hizmetlerinden 
yararlanmakta bulunduğu değerli memurlar 
ve yargıçlarımız içinde kimsenin hayre�ni 
gerek�rmeyeceğine eminim. Bununla 
birlikte biraz daha, içimden tasarladıklarımı 
açıklamak için izin vermenizi rica edeceğim. 
Uluslararası genel tarihin akışında Türklerin 
1453 zaferini, yâni İstanbul'un fethini 
gözlerinizin önünde canlandırınız. Bütün bir 
Dünyaya karşı İstanbul'u sonsuzluğa değin 
Türk topluluğuna kazandırmış olan güç ve 
kudret, aşağı yukarı aynı yıllarda bulunmuş 
olan basımevini Türkiye'ye kabul için 
hukukçuların uğursuz direncini kırmayı 
başaramamış�r. 
Eskimiş  hukukun ve  izleyicilerinin 
basımevinin yurdumuza girmesine izin 
vermeleri için üç yüz yıl gözlem ve 

duraksamada bulunmalarını ve basımevinin 
yandaşı ya da karşıcalığı olarak pek çok güç 
ve kudret sarf etmelerini gerek�rmiş�r. Eski 
hukukun çok uzak ve çok eski ve yeniden 
ortaya çıkması gücü olmayan bir dönemi ve 
o dönemin hukukçularını seç�ğim kanısına 
k a p ı l m a y ı n ı z .  E s k i  h u k u k u n  v e 
hukukçularının yeni devrim dönemimizde 
doğrudan doğruya bana çıkar�kları 
zorluklardan örnek ge�rmeye kalksam, 
başınızı ağrıtma tehlikesiyle karşılaşırım. 
Fakat bilesiniz ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kuruluş anlarında, onun 
bugünkü nitelik ve durumunu hukuk 
esaslarına ve bilim esaslarına aykırı 
sayanların başında ünlü hukuk bilginleri 
bulunuyordu. Büyük Mecliste egemenliğin 
kayıtsız - koşulsuz ulusta olduğunu belirten 
kanunu öner�ğim zaman, bu esasa 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
Osmanlı Anayasasına aykırılığından dolayı 
karşı çıkanların başında yine eski ve bilimsel 
hünerleri ile ulusu aldatan tanınmış hukuk 
bilginleri bulunuyordu. 
Sayın Baylar, ha�â Cumhuriye�n ilânından 
sonra olan feci bir olayı da uyanık 
bakışlarınızın önünde canlandır-mak isterim. 
En büyük ken�mizin bu yur�a belki 
Avrupa'da öğrenim görmüş yüksek 
uzmanlardan oluşan Baro kurulu, açıkça 
halifeci olduğunu duyuran ve duyurmakla 
öğünen birisini seçip kendisine başkan 
yapmış�r. Bu olay eskimiş hukuku izleyen 
eskimiş hukukçuların Cumhuriyet anlayışına 
karşı içten ve gerçek olan durum ve eğilimini 
belirtmeye yetmez mi? Bütün bu olaylar, 
devrimcilerin en büyük fakat en sinsi 
düşmanının çürümüş hukuk ve onun 
düzel�lemez hukukçuları olduğunu gösterir. 
Ulusun ateşli devrim a�lımları sırasında 
sinmek zorunda  kalan  eski  kanun 
hükümleri, eski hukukçular, iyilik yolunda 

gidenlerin etkisi ve ateşi yavaşlamaya başlar 
başlamaz derhal canlanarak, devrim 
esaslarını ve onun içten izleyicilerini ve 
onların değerli ülkülerini mahkûm etmek 
için �rsat beklerler. Bu �rsat eski kanunların 
varlığı ve eski hukuk esaslarının yürürlüğü ile 
ve eski anlayışını içten ve yüreğinde olarak 
korumada inatçılıkla direnen yargıçların ve 
avukatların varlığı ile sağlanır. Bugünkü 
hukuksal etkinliklerimizin nedenlerini 
açıklamış  oluyorum umudundayız. 
Büsbütün yeni kanunlar yaparak eski hukuk 
esaslarını temelinden ortadan kaldırmak 
girişimindeyiz. Ve yeni hukukun esasları ile 
alfabesinden öğrenime başlayacak bir yeni 
hukuk kuşağını ye�ş�rmek için bu kurumları 
aç ıyoruz .  Bütün  bu  uygu lamada 
dayanağımız, ulusun işe yatkınlığı ve 
yeteneği ve kesin iradesidir. Bu girişimlerde 
arkadaşlarımız, yeni hukuku, bizimle birlikte, 
sözünü e�ğim nitelikte anlamış olan seçkin 
hukukçularımızdır. Genel yaşamımızın yeni 
hukuksal esası kuram ve uygulama alanında 
görünüp gerçekleşinceye kadar geçecek 
zamanı sağlayan, doğrudan doğruya 
ulusumuz ve onun devrimindeki yorulmaz 
ve yıpranmaz güç olacak�r. Öğrenci Baylar, 
Yeni Türk toplum yaşamının kurucusu ve 
güçlendiricisi olmak savı ile öğrenime 
başlayan sizler, Cumhuriyet döneminin 
gerçek hukuk bilginleri olacaksınız…
Bir an önce ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ ye�şmenizi ve ulusun isteğini 
eylemsel olarak tatmine başlamanızı ulus 
sabırsızlıkla beklemektedir. Sizi ye�ş�recek 
olan profesörlerin üzerlerine düşen görevi 
hakkıyla yerine ge�receklerine eminim. 
Cumhuriye�n yap�rımı olacak bu büyük 
kurumun açılışında duyduğum mutluluğu 
hiçbir girişimde duymadım ve bunu açığa 
vurmakla ve belirtmekle hoşnutum.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

AVUKATLAR ‘SAVUNMA SUSMADI, 
SUSMAYACAK’ YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
son günlerde artarak savunmaya yöne-

len saldırıları ve İstanbul Barosu üyesi Av. 
Ömer Kavili’nin tutuklanmasını protesto 
etmek amacıyla, Adana Barosu Başkan-
lığı tara�ndan düzenlenen ‘Savunma 

Susturulamaz’ yürüyüşüne ve basın 
açıklamasına ka�larak destek verdi.
İstanbul Barosu mensubu Av. Ömer 
Kavili'nin duruşma salonundan kolluk 
güçleri tara�ndan darp edilerek zorla 
çıkarılması ardından tutuklanması ve 
gelen yoğun tepkiler üzerine serbest 
bırakılmasına ilişkin Adana Barosu’nun 
çağrısı üzerine avukatlar cübbeleriyle 
Adana Adliyesi Taş Bina önünde bir araya 
geldi.  "Savunma susturulamaz" 
pankar�nı açan avukatlar, "Savunma 
susturulamaz" ve "Savunma susmadı, 
susmayacak" sloganlarıyla İsmet İnönü 
Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleş�rdiler.
              (Devamı arka sayfada) 

BAROMUZ AV. ÖMER KAVİLİ’NİN TUTUKLANMASINI
VE DARP EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİ

06.10.2018
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Yürüyüş ve basın açıklamasına, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan Vekilimiz Av. Gazi Özdemir, yöne�m 
kurulu üyemiz Av. Eve Kovan Demirtaş ile 
Av. Kazım Yüksel, Av. Fatma Demircioğlu 
E�ekin, Av. Hilmi Kartal Er, Av. Hasan 
Keleşoğlu, Av. Adnan Günbay, Av. Orhan 
Kasımlarlı, Av. Özgür Aydın, Av. Kasım 
Kozanoğlu, Av. Levent Demir, Av. Mutlay 
Halide Başar, Av. Mahçe İnanoğlu, Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Adana 
Barosu’na kayıtlı avukatlar, Av. Ömer Kavili, 
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İnsan 
Hakları Derneği Adana Şube Başkanı Av. 
İlhan Öngör, Eği�m Sen Adana Temsilcisi, 
TMMOB Dönem Başkanı, Adana sivil 
toplum örgütleri temsilcileri ka�larak 
destek verdi.

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN 
YEŞİLBOĞAZ: 

“AV. ÖMER KAVİLİ NE İLKTİR, NE DE SON 
OLACAKTIR”

Basın açıklamasında söz alan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Av. Ömer 
Kavili nezdinde toplanmalarındaki asıl 
amaçlarının; hak arama mücadelesinde, 
hak aramanın en önemli süjesi olan 
avukata, yani  savunmaya uzun süredir 
yapılan saldırılara, baskılara, gözal�lara ve 
işkencelere son verme adına bir çığlık 
olduğunu vurguladı.
Açıklamasında, baroların ve avukatların 
toplumun hak aramadaki en önemli 
örgütlü gücü olduğunu ifade eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Biz bu 
gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Avukatlar 
toplumun sesidir, vicdanıdır. Bu sesi, 
vicdanı mahkemelerde dile ge�rmeye 
çalışıyoruz. Bizi savunmanın şekli, unsuru 

olarak görmeye çalışıyorlar. Ancak biz asli 
unsuruz. 15 Temmuz sonrası gördüğümüz 
gibi, en büyük sınavı avukatlar vermiş�r. 
Maalesef hâkim ve savcıların üçte ikisi 
meslekten a�lmış, tutuklanmış�r. İki 
referandum  yaşamış  olduğumuz 
ülkemizde, adale�mize ve hukukumuza 
resmen bir darbe indirilmiş�r. Hukukun 
üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu 
yaratmaya çalışmışlardır. Ancak biz 
avukatlar, her sa�hta direnerek üstünlerin 
hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü 
savunmaya devam e�k, edeceğiz. Şu ana 
kadar savunmanın tarihçesine bak�ğınız 
zaman Av. Ömer Kavili ne ilk�r, ne de son 
olacak�r.  Bunu biliyoruz.  Onlarca 
meslektaşımız bu uğurda öldürülmüşlerdir, 
işkence görmüşlerdir, tutuklanmışlardır, 
haksız yere soruşturmalara maruz 
kalmışlardır. Ancak bunlar hiçbir zaman 
bizi, haklı mücadelemizden yıldıramamış�r. 
Nicelik olarak sayımızı ar�rmaya çalışarak, 
niteliğimizi düşürmeye çalışıyorlar. Ancak 
bu da kar etmeyecek. Avukat sayısını 
ar�rarak adale�n gerçekleşmesine katkı 
sunacak  insanları  yara�yorsunuz. 
Hepimizin bir arada olması için elimizden 
geleni yapacağız” diye konuştu.

AV. VELİ KÜÇÜK: “SUSTURULMAK VE 
TUTUKLANMAK İSTENEN SAVUNMADIR”
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 
meslektaşları  Av.  Ömer Kavili'nin 
tutuklanmasını protesto edip, "Ülkemizde 
son dönemlerde yüzlerce avukat, Avukatlık 
Kanunu'nun ve mesleğin uluslararası 
sözleşmelerle teminat al�na alınan 
güvenceleri ihlal edilerek tutuklandı" dedi. 
"Susturulmak ve tutuklanmak istenen 
aslında savunmadır, avukatlardır" diyen 

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 
avukatların tutuklanmasının amacının 
halkın gözünde yargıyı ve mahkemeleri 
i�barsızlaş�rmak olduğuna dikkat çek�.

MİLLETVEKİLİ AYHAN BAYBURT: 
“SAVUNMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Daha sonra söz alan CHP Adana Milletvekili 
Ayhan Barut ise, “Türkiye'de hak, hukuk ve 
adale�n tam anlamıyla tesis edilmesi için, 
bireylerin değil hukukun üstünlüğü için 
yüce Meclis ça�sı al�nda da sokakta da 
mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, 
avukatlara yönelik baskılara tepki gösterdi.

AV. ÖMER KAVİLİ ; “CÜBBEM 
ÜZERİNDEYKEN DARP EDİLDİM”

Son olarak ise İstanbul Barosu mensubu 
Av. Ömer Kavili tutuklanma sürecini anla�. 
Kavili, "Müvekkilimle görüşmek istedim. 
Fakat izin verilmedi. Bunun üzerine 
mahkeme başkanın talima�yla salondan 
yerden sürüklenerek çıkarıldım. Birkaç 
kolluk gücü göğsümün üzerine çöktü ve 
darp edildim Cübbem üzerindeyken darp 
edildim. Sağ bacağımdan yaralandı. Avukat 
arkadaşımızda benim bu durumumu tepki 
gösterdiği için ve görüntü aldığı için 
gözal�na alındı. Sulh Ceza hâkimi bizleri 
dinlemiş gibi yapıp tutukladı. Bu karar kara 
bir leke olarak tarihe yazıldı. Bizler 
savunmanın önemine değindik. Savunma 
herkes için geçerli olması gerekiyor. 
Savunma ayağı olan avukatlara bu tür 
hareketler yapılması kabul edilecek bir 
durum değildir.  Bizler  her  zaman 
savunmanın önemi için mücadele 
edeceğiz. Savunma susmadı, susmayacak" 
ifadelerini kullandı.
Açıklama, çevredeki vatandaşların da 
desteğiyle sloganlarla son buldu.
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Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 10 Ekim 2015 tarihinde 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
Ankara’ya ‘Barış ve Demokrasi 
Mi�ngi’ için gelen ve 109 kişinin 
katledildiği, 580 kişinin de yaralandığı 
terör eylemini yayımladığı yazılı 
m e s a j l a  k ı n a d ı .  Ye ş i l b o ğ a z 
açıklamasında, “Bütün vahşete, 
şiddete, katliamlara rağmen; eşit, 
özgür, demokra�k bir ülkede bir arada 
yaşamı ve barışı savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. İnadına barış, 
inadına insanca yaşamak, inadına 
özgürlük” dedi.

“KATLİAM İNSANLIĞA, BARIŞA VE 
DEMOKRASİYE KARŞI İŞLENMİŞ BİR 

SUÇTUR”
Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz mesajında, “Türkiye 10 
Ekim 2015 sabahı tarihinin en kanlı 
terör eylemiyle sarsıldı. Bundan tam 3 
yıl önce başkent Ankara’da ‘Barış ve 
Demokrasi Mi�ng’ için toplanan ve 
en küçüğü henüz 8 yaşında olan 109 
canı, kalleşçe düzenlenen bir saldırıya 
kurban verdik ve yüzlerce kişi de 
yaralanmış�.  O günkü acı  ve 
çaresizliği, kulakları sağır eden 
çığlıkları unutmak mümkün değil. 
Katliamın mağdurları ise hala adale�n 
yerini bulacağı günü bekliyor.
Ha�zalarımızdan asla silinmeyecek 
olan bu katliam; insanlığa, barışa ve 
demokrasiye karşı işlenmiş bir suçtur. 

Barış için düzenlenen bir mi�ngde 
109 insanın katledilmesi ve 580 
kişinin yaralanması içimizi acı�yor. 
Demokrasi için Ankara’ya yürüyen 
vatandaşlarımızı katleden zihniyet, 
aynı katliamı bugün de yine devam 
e�rmektedir. Bu yolda başka canları 
toprağa vermemek için, geleceğimizi 
karartmak isteyen, korkuyu hâkim 
kılmak isteyen karanlık güçlere karşı 
millet olarak her zaman birlikte 
mücadele edilmelidir” ifadesini 
kullandı.

“BARIŞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 
SAVUNMAKTAN ASLA 
VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Mersin Barosu olarak,  ka�ller 
yargılanana ve hak e�kleri cezayı 
alana kadar bu davanın takipçisi 
olmaya devam edeceklerini belirten 
Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bizler bu katliamı unutmayacağız, 
unu�urmayacağız. Terörün her 
türlüsünü bir kez daha lanetleyerek; 
10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi 
Mi�ngi’nde IŞİD’in düzenlediği 
bombalı saldırıda haya�nı kaybeden 
yur�aşlarımızı rahmetle ve minnetle 
anıyor, bütün vahşete, şiddete, 
katliamlara rağmen; eşit, özgür, 
demokra�k bir ülkede bir arada 
yaşamı ve barışı savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. İnadına barış, 
inadına insanca yaşamak, inadına 
özgürlük” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, siyasetçi, eski Kültür Bakanı, yazar 
ve öğre�m görevlisi Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı’yı katledilişinin 19. yılında yayımladığı 
mesajla andı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “21 Ekim 1999 günü evinin 
önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 
haya�nı kaybeden, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
izinde, ölmeyecek fikirlerin sahibi olan Prof. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilmesinin, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılmış bir 
saldırı olduğunu söyleyerek, “Ahmet Taner 
Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Turan 
Dursun, Muammer Aksoy’un aynı dönem 
içerisinde katledilmesi tesadüf değildir. Bu 
cinayetleri işleyen karanlık güçlerin de 
bulunamaması tesadüf müdür? Atatürkçü 
aydınlarımız dün de, bugün de bombalara 
hedef olmuştur. Aydınlarımızın katledilişi, 
Türkiye’yi gelecekte neyin beklediğinin bir 
habercisiydi. Aydınlarımızın katledilmesi, 
ülkemizin aydınlık geleceğinin katledilmesidir. 
Onlar bugün aramızda değil ancak onların 
düşüncelerini  yaşatan  milyonların; 
cumhuriyet değerlerimizi  korumaya, 
demokrasi ve özgürlük mücadelesini 
sürdürmesine, hiçbir kurşun,  hiçbir saldırı, 
engel olamayacak�r. Demokrasi, cumhuriyet 
ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, 
ülkenin bölünmez bütünlüğü için kanımızın 
son damlasına kadar mücadele edeceğiz.
Ahmet Taner Kışlalı sadece bir aydın değil, 
Anadolu'yu  karış  karış  dolaşan  bir 
aydınlanmacıydı. O’nun yolu Atatürk’ün 
aydınlık yoluydu ve bu yolda yüzlerce öğrenci 
ye�ş�rmiş�r. Vefa�nın üzerinden 19 yıl 
geçmesine rağmen Ahmet Taner Kışlalı, hala 
yolumuzu aydınlatmaktadır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, aydınlarımıza 
yapılan bu hain saldırıları bir kez daha nefretle 
kınıyor, ülkemizin ye�ş�rdiği önemli siyaset, 
bilim, kültür ve sanat insanlarından birisi olan 
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı vefa�nın 19. 
yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum” 
ifadesini kullandı.

“AYDINLARIMIZIN KATLEDİLMESİ,
AYDINLIK GELECEĞİMİZİN

KATLEDİLMESİDİR”

“KATLİAMIN MAĞDURLARI
ADALETİN YERİNİ BULACAĞI

GÜNÜ BEKLİYOR”  10.10. 2018

21.10.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ka�ldığı bir televizyon programında yap�ğı 
açıklamasında, Akkuyu nükleer santral 
projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED 
Genel Müdürlüğü tara�ndan verilen ÇED 
olumlu raporlarına açmış oldukları iptal 
d ava l a r ı n ı n  D a n ı ş tay  ta ra � n d a n 
reddedildiğini, buna karşı Mersin Barosu 
olarak bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne 
götürmeye hazırlandık-larını söyledi. 
Yeşilboğaz konuşmasında, “Anayasamıza 
göre, herkesin temiz bir çevrede yaşama 
hakkı var. Nükleer santral bize böyle bir şans 
tanımıyor” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında,  “Akkuyu nükleer santrali 
ÇED raporu, olumlu bir süreçten geçmedi. 
Bu konuda sivil toplum örgütlerinin görüşü 
alınmadan ve ekolojik dengeye, çevreye 
vereceği zararlar tamamen göz ardı edilerek, 
acelece düzenlenmiş bir ÇED raporu 
çıkarıldı. Bu ÇED raporuna karşı benim 
yöne�mde olduğum dönemlerde baro 
olarak da, şahsi olarak da dava aç�k. Gelinen 
süreçte, en son Danıştay’a kadar gi� ve 
Danıştay davamızı redde�. ÇED raporuna 
olumlu görüş verdi. Hukuken bunun geçerli 
olmuş olması, toplum tara�nda kabul 
edilecek anlamına gelmiyor. Mersin Barosu 
olarak bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne 
götüreceğiz. Şu andaki hazırlığımız Anayasa 
Mahkemesi. Anayasamıza göre, herkesin 
temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Nükleer 
santral bize böyle bir şans tanımıyor” diye 
konuştu.

“TEMİZ ÇEVRE HAKKI İNSAN HAKKIDIR, 
HAKKINIZI İSTEYİN”

Ken�mizde mantar gibi çoğalan balık 
çi�liklerine de değinen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Üre�ci kazanacak ve 
�caret yapacak, ama bunun benim yaşama 
hakkıma, doğal çevreme zarar vermeden, 
ekolojik dengeyi bozmadan yapılması 
gerekiyor. Doğaya vereceğiniz zarar benimle 
sınırlı kalmayacak. Çocuklarımıza ve ondan 
sonraki nesillere de zararı olacak. Bu 
dünyada yaşıyorsak, mevcut zamanın 
sahipleri değiliz. Geleceğin bekçileriyiz. 
Gelecek nesillere temiz bir gelecek bırakmak 
zorundayız. Bizden sonraki gelecek nesiller; 
neden bizim için bir şeyler yapmadınız? 
neden müdahale etmediniz? gibi sitemlerde 
bulunmamalı. Biz avukatlık görevimizi 
anında yerine ge�rmeye çalışıyoruz” dedi.

 “BİZİM SESİMİZİN İÇERİSİNDE ÇÖZÜM 
VAR”

Bu ken�n bir plana ih�yacı olduğuna vurgu 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mersin Barosu,  1/5000’lik plana sesini 

çıkarması gereken bir kurumdur. Aksi 
takdirde, görevimizi ihmal etmiş olurduk. Biz 
bu konudaki hiçbir eleş�rimizi siyasi görüşe 
bakarak yapmadık. Bizim için isimler önemli 
değildir. İsimlerin üstünü kapa�rız, sadece 
olayları değerlendiririz. Tüm olaylara hukuk 
çerçevesinde bakmaya çalışırız. Toplum 
nazarındaki kabul durumuna göre bakarız. 
Samimiye�miz  anlaşıldıktan sonra, 
Büyükşehir Belediyesi’nin dave� üzerine bu 
konudaki toplan�lara ka�ldık. Biz sadece 
muhalefet eden bir kesim değiliz. Bizim 
sesimizin içerisinde çözüm de vardır. Bir çok 
revizyon bizim eleş�rilerimizle ses buldu. 
Fikirlerimizi dikkate aldıkları için de 
kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer sivil 
toplum örgütleri de bu konuda bizden güç 
aldılar. Biz onların seslerinin duyurulmasına 
da aracılık e�k. Sivil toplum örgütlerinin de 
söyledikleri dikkate alınarak plan revize 
edildi. Yarım yamalak da olsa, yine de revize 
edilmiş bir plan karşımıza çık�. Bundan 
önceki plan çok daha kötüydü” ifadesini 
kullandı.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Büyük Önder Mustafa Kemal 
A t a t ü r k ’ ü n  1  K a s ı m  1 9 2 8 ’d e 
gerçekleş�rdiği Türk Harf Devrimi’nin 90. 
yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı.  
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında,  “Ulusal  kültürün 
gelişmesini sağlayan Harf Devrimi, birçok 
köklü değişimin altyapısını oluşturmuştur” 
dedi.
Cumhuriye�n kuruluşundan i�baren 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
önder l iğ inde  Türk iye ’de  devr im 
hareketlerinin hız kazandığını ve birçok 
alanda yenilikler yapıldığını ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, bu 
devrimlerden birisinin de Türk Harf 
Devrimi olduğunu belirterek, “1 Kasım 
1928’de La�n esasından alınan harflerin 
Türk Harfleri adıyla, 1353 Sayılı ‘Yeni Türk 
Harflerinin Kabul ve tatbiki Hakkında 
Kanun’ ile kabul edilmesiyle devrimler 

zincirinin bir halkası olmuştur. Bu yasanın 
kabulüyle o güne kadar kullanılan Osmanlı 
alfabesinin resmiye� son buldu ve La�n 
harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe 
girdi. Böylece yazı dilinde kullanılan Arap 
harflerinin yerine, Türk harflerinin 
ge�rilerek Harf Devrimi yapılmış�r” diye 
konuştu.

“OKURYAZARLIĞIN ÖNÜNDEKİ EN 
BÜYÜK ENGEL KALDIRILMIŞTIR”

Türk Harf Devrimi’nin eği�m, kültür ve 
toplumsal yapıda birçok köklü değişimin alt 

yapısını oluşturduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Atatürk, 
yeni Türk alfabesinin kabulü ile Türk 
mille�nin çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkmasını sağlamış ve Türk 
kültürünü evrenselliğe  götürecek 
adımların en büyüğünü atmış�r. Okuma 
yazmayı kolaylaş�rmak ve yaymak, 
m o d e r n  ö ğ r e � m  v e  e ğ i � m i n 
gerçekleşmesini sağlamak gibi büyük 
hedeflerle başla�lan Harf Devrimi amacına 
ulaşarak, okuryazarlığın önündeki en 
büyük engeli ortadan kaldırmış�r. Bu 
Devrim, ulusal bir kültürün gelişmesini 
sağlamış ve ulusal bir dil yara�lmış�r.
Bu duygu ve düşüncelerle, modern eği�m 
ve öğre�min gelişmesini sağlayan, 
okuryazarlığın önündeki en büyük engeli 
kaldıran Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygıyla ve rahmetle anıyor, Türk 
Harf  Devrimi'nin  90.  y ı ldönümü 
kutluyorum” ifadesini kullandı.

MERSİN BAROSU AKKUYU DAVASINI
ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIYOR

 “HARF DEVRİMİ, DEVRİMLER ZİNCİRİNİN BİR HALKASI OLMUŞTUR”

23.10.2018

 01.11.2018
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YEŞİLBOĞAZ: “YARGITAY’DAN 
AKLISELİM AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 
ülkemizde ve zirveye ka�lan diğer 
ülkelerde “ adalet yöne�mine ilişkin 
poli�kaların şeffaflaş�rılması”  amacıyla 
Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi 
yapılmış�r. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile 
ortaklaşa gerçekleş�rilen çalışmanın 
sonuç belgesi olan Yargıda Şeffaflığa İlişkin 
İstanbul Bildirgesinde, yargıda erişimin 
kolaylaş�rılması ve şeffaflığın sağlanması 
yönünde kararlar alınmış�r. 
Bildirgenin “İlke 3” başlığı al�nda yer alan 
“mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan 
uygun kişilerin mahkeme nezdinde 
tarafları temsil etmesine izin verebilir” 
şeklindeki düzenlemesi açıkça hukuka 
aykırıdır. 
Bildirgedeki bu ifade; Avukatlık 
Kanunu’nun 35. Maddesinde yer 
alan, “Kanun işlerinde ve hukuki 
meselelerde mütalaa vermek, 
mahkeme, hakem veya yargı 
yetkisini haiz bulunan diğer organlar 
huzurunda gerçek ve tüzel kişilere 
ait hakları dava etmek ve savunmak, 
adli işlemleri takip etmek, bu işlere 
ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız 
baroda yazılı avukatlara ai�r” 
şeklindeki düzenlemeye ve hukuk 
devle� ilkesine açıkça aykırıdır.  
Bildirgenin devamında, “ İlke 14”  
başlığı al�nda yer alan “Yargı 

mensubu olmayan kişilerin (Avukatlar, 
akademisyenler ve toplumun temsilcileri ) 
e�k ilkelere uyulup uyulmadığının 
izlenmesi sürecine dâhil edilmesi” 
şeklindeki ifadede, avukatların yargı 
mensubu olmayan kişiler arasında 
sayılması anlamı taşımaktadır. Bu ifade ile 
savunmanın  ve  bu görevi  yapan 
avukatların öneminin hiçe sayıldığı 
anlamına gelmektedir. ‘Mahkemeler 
avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin 
mahkeme nezdinde tarafları temsil 
etmesine izin  verebilir ’  şeklinde 
düzenlenen kısmı hukuk ilkelerine aykırı 
olduğundan dolayı asla kabul edilemez. 
Bu bildiri avukatlık mesleğine bir saldırı 
olup, mesleğimizin i�barsızlaş�rılması 
eylemidir. Bu ifade aynı zamanda 
yargılama faaliye�nin sulandırılmasına, 
n i t e l i k s i z l e ş � r i l m e s i n e ,  i ç i n i n 

boşal�lmasına yönelik bir adımdır. 
Yargıtay Başkanlığı, savunma mesleğine 
yönelik saldırısına derhal son vermelidir. 
Savunma yetkisi sadece avukatlara ai�r. 
Tarih boyunca her dönem avukatlık 
mesleğine yapılan saldırıların esas sebebi, 
yur�aşların elindeki tek güvence olan 
savunmayı  pasifleş�rme, ortadan 
kaldırma çabasıdır. Mersin Barosu olarak, 
mesleğimizin i�barsızlaş�rılmasına sessiz 
kalmayacağız. Bağımsız savunmayı temsil 
yetkisi, sadece ve sadece avukatlara ai�r. 
Yargıtay’ın baroların tepkileri üzerine 
yap�ğı açıklamayı incelediğimizde, 
ü z ü l e r e k  n e t  b i r  k a r ş ı  d u r u ş 
sergilemediğini görmekteyiz. Önemli bir 
kurum olarak gördüğümüz ve kendi ev 
sahipliğinde yapılan toplan�da böyle bir 
düşüncenin bildirgeye girmesi dahi başlı 
başına bir hukuk skandalıdır. Mersin 
Barosu olarak bu bildiriyi şiddetle 
kınıyoruz ve Yargıtay’dan aklıselim bir 
açıklama bekliyoruz.”
AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
MERSİN BAROSU BAŞKANI

YARGITAY’DAN HUKU SKANDALI: “HUKUKÇU
OLMAYANLAR DA AVUKATLIK YAPABİLSİN”

Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 
‘adalet yöne�mine ilişkin poli�kaların 
şeffaflaş�rılması’ amacıyla 30’a yakın 
ülkenin  ka�lımıyla  gerçekleşen 

Uluslararası Yüksek Mahkemeler 
Zirvesi’nin, Yargıda Şeffaflığa İlişkin 
İstanbul Bildirgesi sonucunda, Yargıtay 
Başkanlığı’nın avukat olmayan farlı 
meslek gruplarının da mahkemede 
müdafilik yapabileceğini ve avukatların 
yargı mensubu olmayan kişiler olarak 
belirtmesini, Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz yap�ğı basın 
açıklaması ile kınadı.  Yeşilboğaz 
açıklmasında, “Bu akıl almaz düzenleme 
bir hukuk skandalıdır. Elinizi avukatların 
yakasından ar�k çekin. Bu bildiri, 
bağımsız savunmayı yargının bir unsuru 
olmaktan çıkarmaya çalışan karanlık 
zihniye�r.  Buna  asla  müsaade 
etmeyeceğiz. Savunma yetkisi sadece 
avukatlara ai�r” dedi.

“YARGITAYIN MUĞLAK CÜMLELERİ 

BİZİ TATMİN ETMEDİ”
Mersin  Barosu yöne�m kurulu, 
avukatlar ile Mersin Emek ve Demokrasi 
Pla�ormu’nun ka�lımıyla Mersin Baro 
Odası’nda gerçekleşen basın açıklama-
sında konuşan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ile ortaklaşa gerçek-
leş�rilen çalışmanın sonuç belgesi olan, 
‘Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildir-
gesi’nde, yargıda erişimin kolaylaş�rıl-
ması ve şeffaflığın sağlanması yönünde 
kararlar alınmış�r.  Kamuoyunda 
tar�şmaların had sa�aya ulaş�ğı ve 
bilgi kirliğinin yoğun olduğu bu konuda 
kamuoyunu aydınlatma ve görüşlerimizi 
açıklamak adına Baromuzca bir 
açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.
        (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “AKIL ALMAZ DÜZENLEME HUKUK SKANDALIDIR”

09.11.2018

13.11.2018
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“ELİNİZİ AVUKATLARIN YAKASINDAN 
ARTIK ÇEKİN”

Bildirgenin ‘İlke 3’ başlığı al�nda yer alan 
‘mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan 
uygun kişilerin, mahkeme nezdinde 
tarafları temsil etmesine izin verebilir’ 
şeklindeki düzenlemesi açıkça hukuka 
aykırıdır. Bildirgedeki bu ifade; Avukatlık 
Kanunu’nun 35. Maddesinde yer alan, 
‘Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde 
mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya 
yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar 
huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait 
hakları dava etmek ve savunmak, adli 
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün 
evrağı düzenlemek, yalnız baroda yazılı 
avukatlara ai�r’ şeklindeki düzenlemeye 
ve hukuk devle� ilkesine açıkça aykırıdır.  
Bildirgenin devamında, ‘İlke 14’  başlığı 
al�nda yer alan ‘Yargı mensubu olmayan 
kişilerin (Avukatlar, akademisyenler ve 
toplumun temsilcileri) e�k ilkelere 
uyulup uyulmadığının izlenmesi sürecine 
dâhil edilmesi’ şeklindeki ifadede; 
avukatların yargı mensubu olmayan 
kişiler arasında sayılması anlamı taşımak-
tadır. Bu ifade savunmanın ve bu görevi 
yapan avukatların öneminin hiçe sayıldığı 
anlamına gelmektedir. Yargıtay’ın ve 
Türkiye Barolar Birliğinin açıklamalarında 
bildirgedeki  bu ifadelerin hukuk 
sistemlerinin gelişmediği ülkelerin 
önerileri olduğu yönünde bir ifade yer 
bulmuş, bildirgedeki daha ileri talep ve 
düzenlemelerin dikkate alınması 
gerek�ği açıklanmış�r. Asıl olan iyi 
niye�r diye düşünüyoruz.
Ancak Yargıtay’ımızın muğlak cümlelerle 
yap�ğı açıklama bizi ve hukuk kamuoy-
unu tatmin etmemiş�r. Önemli bir kurum 
olarak gördüğümüz Yargıtay’ımızın ve 
kendi ev sahipliğinde yapılan toplan�da 
böyle bir düşüncenin bildirgeye girmesi 

dahi, başlı başına bir hukuk skandalıdır” 
diye konuştu.

“SAVUNMA MESLEĞİNİ SİNDİRME, 
KORKUTMA, SUSTURMA ÇABALARI 

TAHAMMÜL EDİLEMEZ BOYUTA 
GELMİŞTİR”

Yüksek yargının kendi alanında yap�ğı 
çalışmalar kapsamında; ülkedeki adalete 
olan güvenin yeniden tesisi  için 
çalışmalar yapması, ülke nezdinde 
yargıya olan güvenin %20 lere düşme 
nedenlerini  araş�rması,  l iyakat 
unsurunun etkin kılınmasına yönelik 
çalışmaları gerekirken, neredeyse 
yargının ve adil yargılanma hakkının 
bütün  yükünü  taşıyan  bağımsız 
savunmaya yönelik değerlendirmelerin 
yapılmasının asla kabul edilemez 
olduğunu ifade eden  Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Savunma ile ilgili 
düzenlemeyi biz kendimiz barolar olarak 
rahatlıkla yapabiliriz. Sonuç bildirgesinde, 
avuka�n bulunmadığı anda tecrübeli 
yetkin kişilerin de mahkemede müdafilik 
yapabileceği ve avukatların yargı men-
subu olmayan kişiler olarak belir�lmesi, 
bağımsız savunmayı yargının bir unsuru 
olmaktan çıkarmaya çalışan karanlık 
zihniye�r. Buna asla müsaade etmeye-
ceğiz. Bizler avuka�z, hukukçuyuz. Bunu 
kabul etmeseniz de, savunma yargının 
asli unsurudur, kurucu unsurudur.
Yüksek yargıdaki şeffaflık geliş�rilmek 
amaçlanırken,  bildirgede yapılan 
değişiklikler maalesef yargıyı karanlığa 
sürük lemek  i stendiğ in i  apaç ık 
göstermektedir. Bildirgede yer alan akıl 
almaz düzenlemeyle, savunma mesleğini 
sindirme, korkutma, susturma çabaları 
tahammül edilemez boyuta gelmiş�r. 
Avukatların yakasını ar�k bırakın. 
Bağımsız savunmayı temsil yetkisi, 
sadece ve sadece avukatlara ai�r” 

şeklinde konuştu.
“SAVUNMA YETKİSİ SADECE 

AVUKATLARA AİTTİR”
Türk Yargı sistemi açısından bu ifade aynı 
zamanda  yargı lama  faaliye�nin 
sulandırılmasına, niteliksizleş�rilmesine, 
içinin boşal�lmasına yönelik bir adım 
olduğunun al�nı çizen Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Savunma yetkisi 
sadece avukatlara ai�r. Tarih boyunca 
her dönem avukatlık mesleğine yapılan 
saldırıların esas sebebi, yur�aşların 
elindeki tek güvence olan savunmayı 
pasifleş�rme, ortadan kaldırma çabasıdır. 
Avukat, i�raz eden, hak savunan, karşı 
çıkan, sinmeyen, dirençli ve etkili 
savunma görevini yapan bir noktada 
olduğu için, sürekli baltalanmaya, 
edilgen, pasif konuma düşürülmek 
istenmektedir. Bu tür saldırılar, savunma 
hakkının özüne zarar vermektedir. 
Savunma yok sayılamaz. Savunma yoksa 
yargı da yoktur. Yargı yoksa hukuk 
güvenliği yoktur” dedi.

“HUKUK SİSTEMİMİZİN NERESİNDEN 
TUTSAK ELİMİZDE KALIYOR”

Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Avukatlık yapmanın en 
zor olduğu dönemleri  yaşıyoruz. 
Savunmanın savunulur hâle geldiği bir 
süreçteyiz. Hukuk sistemimizin neresin-
den tutsak elimizde kalıyor. Savunma 
hakkına yönelik ihlaller, saldırılar 
nereden, kimden, nasıl gelirse gelsin, 
avukatların hep birlikte buna karşı 
direnmesi asli görevidir. Türkiye Barolar 
Birliği ve tüm barolarımızla birlikte bu 
bildiriye karşı duruş sergiliyoruz. Mersin 
Barosu olarak, mesleğimizin i�barsızlaş�-
rılmasına sessiz kalmayacağız. Yargı-
tay’dan daha net ve kamuoyunu rahatla-
�cı bir açıklama bekliyoruz. Mücadelemiz 
devam edecek�r” ifadesini kullandı. 
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
�’nin (KKTC) kuruluşunun 35. yıldönümü-nü 
yayımladığı mesajla kutladı.
KKTC’nin özgürlük ve bağımsızlığını dünyaya 
ilan e�ği gün olan 15 Kasım 1983 tarihinin, 
Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm 
noktası olduğunu belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kıbrıs Türk halkının 
uzun yıllar çek�ği zulüm ve esare�en 
kurtulmasını sağlayan ve dünyaya bağımsız 
bir cumhuriyet olarak varlığını ispatlayan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�’nin, 35. 
kuruluş yıldönü-münü gurur ve sevinçle 
kutluyoruz. 
Kıbrıs Barış Harekâ� ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriye�’nin kurulmasının adaya 
ge�rdiği barış, huzur ve güven ortamı, 
KKTC’nin mimarı Bülent Ecevit ve KKTC 
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
önderliğinde; cesaretle verilen bağımsızlık 
ve özgürlük mücadelesi ile KKTC’de bir 
devlet, bir Cumhuriyet kazanılmış�r. Yıllarca 
hak ve özgürlükleri doğrultu-sunda inanç ve 
cesaretle vermiş oldukları mücadeleyle; 
barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve adale�n 

egemen kılındığı KKTC, hiçbir zaman 
emperyalizmin esiri olmayacağını, tüm 
dünyaya göstermiş�r. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriye�’nin  kuruluşunun  35. 
yıldönümünü kutluyor, KKTC’nin mimarı 
Bülent Ecevit’i, ömrünü bağımsızlık müca-

delesine adayan KKTC’nin Kurucu Cum-
hurbaşkanı  Rauf Denktaş’ı,  varoluş 
mücadelesinde önemli görev üstlenen Dr. 
Fazıl Küçük'ü  ve bu uğurda canlarını feda 
eden şehitlerimizi  rahmetle anıyor, 
gazilerimize minnet ve şükranlarımı 
sunuyorum” ifadesini kullandı.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Ankara ve Gaziantep Barosu mensubu 
avukatlara yapılan fiili saldırıyı yap�ğı 
açıklama ile kınadı. Açıklamasında 
avukatsız  yargının  asla  mümkün 
olamayacağını  i fade  eden  Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz, 
“Avukatlık mesleği tehditlere, şantajlara 
boyun eğilerek yapılacak bir meslek 
değildir. Asla boyun eğmeyeceğimiz 
bilinmelidir” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, “Ankara Barosu üyesi 
meslektaşımız Av. Fadime Eymir, Ankara 1. 
Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonu 
önüne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro 
Amirliği’nde görev yap�ğı bilinen bir polis 
memuru tara�ndan önce sözlü hakarete 
maruz kalmış, akabinde aynı polis 
memuru tara�ndan adliye koridorunda 
darp edilmiş ve  avuka�n elbisesini 
parçalamışlardır. Bu olay üzerine Ankara 
Barosu Avukat Hakları Merkezi üyesi 
meslektaşımız Avukat Büşra Pamukçu ve 
diğer meslektaşlarımız olaya müdahale 
etmek için gi�kleri Ankara 1. Sulh Ceza 
Hâkimliği duruşma salonunda mübaşir 
tara�ndan yaka paça dışarı a�lmış, bu 
esnada meslektaşımız Av.Büşra Pamukçu 
da kolundan yaralanmış�r. Ankara 

Barosu’nun, olayla ilgili  etkili  bir 
soruşturma yapılana dek Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Büro Amirliği ile Ankara 1. 
Sulh Ceza Hakimliği’ne CMK kapsamında 
zorunlu müdafi atamalarını durdurma 
yönündeki kararını Mersin Barosu olarak 
destekliyoruz. 

“AVUKATSIZ YARGI ASLA MÜMKÜN 
DEĞİL”

Öte yandan, Gaziantep Barosu mensubu 
meslektaşımız Av. Hüseyin Çelebioğlu ise, 
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde haciz işlemi 
için gi�ği bir petrol istasyonunda silahlı 

saldırıya uğrayarak yaralanmış�r. Ne yazık 
ki, meslektaşlarımıza sözlü ve fiili saldırılar 
her geçen gün artmaktadır. Bu saldırılar, 
kamu hizme� niteliği taşıyan mesleki 
görevin ifası  sırasında yapılmış�r. 
Savunmaya olduğu kadar kurucu unsuru 
olduğumuz yargı kurumuna karşı da 
yapılmış bir saldırıdır. Bu eylemlerin 
amacının, avukatsız bir yargı sistemi 
yaratmak, avukatları korkutmak ve 
sindirmek olduğu apaçık ortadadır. Ancak 
şu iyi bilinmelidir ki, avukatsız bir yargı asla 
mümkün değildir. Bu tür saldırıların 
avukatlık mesleğini yürütmemize engel 
olmayacağını, savunmanın susmayacağını 
bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. 
Avukatlık mesleği tehditlere, şantajlara 
boyun eğilerek yapılacak bir meslek 
değildir. Asla boyun eğmeyeceğimiz 
bilinmelidir. Avukat ile mücadeleyi, suç ve 
suçlu ile mücadelenin bir parçası 
görülmesine sona erdirilmelidir. Asla 
kabul edilemez olan bu saldırıları şiddetle 
kınıyor ve ar�k son bulmasını is�yoruz. 
Suçluların bir an önce en ağır şekilde 
c eza l a n d ı r ı l m a l a r ı  i ç i n  ge re k l i 
soruşturmanın hassasiyetle yapılmasını 
talep ediyoruz ve bu süreçte bütün 
meslektaşlarımızla dayanışma içinde 
olacağımızı  kamuoyuna saygı  ile 
sunuyoruz” ifadesini kullandı.

 “KKTC, EMPERYALİZMİN ESİRİ OLMAYACAĞINI DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR”

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 

“SALDIRILARA VE TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEYİZ”
 16.11.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Burcu Düzen, 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması 
yap�. 
Açıklamasında çocuk cezaevlerinin acil 
olarak ıslah edilmesi gerek�ğini söyleyen 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
cemaat kurslarında Cumhuriyete karşı kin 
ve nefret duyan nesil ye�ş�rildiğine vurgu 
yap�. Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız 
Av. Burcu Düzen ise, çocukların her türlü 
şidde�en ve is�smardan korunmasının 
giderek zorlaş�ğının al�nı çizerek, 
yasaların kâğıt üzerinde kalmaktan öteye 
gitmediğini söyledi.

“AİLELERİYLE BİRLİKTE CEZAEVİNDE 
CEZA ÇEKEN ÇOCUKLARIMIZ VAR”

Mersin Barosu Yöne�m Kurlumuz, çocuk 
hakları merkezi üyeleri ve avukatların 
ka�lımıyla Mersin Baro Odası’nda yapılan 
basın açıklamasında konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 21. 
yüzyılda hala çocuk haklarının tar�şma 
konusu yapılmasını ve çocuk hakları ile 
ilgili herhangi bir ilerleme kaydedile-
memiş olmasını üzüntüyle karşıladıklarını 
ifade ederek,  “Özellikle ülkemizde başta 
olmak üzere dünyada çocuk gelin, çocuk 
is�smarı ve çocukların savaşlar nedeniyle 
yerinden, yurdundan, köklerinden 
koparılma sorunları vardır. Ülkemiz, dış 
göçün en fazla yer aldığı bir coğrafyada 
bulunmuş olması nedeniyle de, bu 
sorundan en fazla etkilenen ülkedir. 
Komşularımızla  yaşanan savaşlar 
maalesef ülkemizde çocuk is�smarının, 
çocuk hakları ihlallerinin en büyük 
nedenlerinden birisi olmuştur. Ülkemizde 
çocuk cezaevleri ciddi anlamda bir 
sorundur ve çocuk cezaevlerinin öncelikle 
ciddi anlamda ıslah edilmesi gerekiyor. 
Ayrıca aileleriyle birlikte cezaevlerinde 
ceza çeken çocuklarımız var. Sosyal 
imkânları hiçbir şekilde çocukların 
yaşamasına imkân vermeyen şartlarda, 
çocuklarımız cezaevlerinde aileleriyle 
birlikte aynı cezayı çekmek zorunda 
kalıyorlar” dedi.

“CEMAAT KURSLARINDA 
CUMHURİYETE KARŞI KİN DUYAN NESİL 

YETİŞTİRİLİYOR” 
Açıklamasında, kontrolsüz açılan cemaat 
kurslarına cumhuriye�mizin çocuklarının 
emanet edildiğini belirten Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Maalesef 
burada çocukların beyinleri yıkanıyor ve 
Cumhuriyete karşı kin ve nefret duyan bir 
nesil ye�ş�riliyor. Bu da ciddi sorunlardan 

bir tanesi. Devle�n bu konuda çok ciddi 
eği�m, sosyal ve ekonomik poli�kalar 
geliş�rmesi gerekiyor. Bu şartlar al�nda 
zor bir süreçte Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nü sembolik olarak da kutlamaya 
çalışıyoruz ama biz yine de elimizden 
geldiğince mücadelemizi sürdüreceğiz” 
diye konuştu. 

AV. BURCU DÜZEN: “ÇOCUKLARIN 
GELECEĞİ ÇALINIYOR”

Daha sonra konuşan Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Burcu Düzen ise, 
“Sağlıklı ve huzurlu, refah düzeyi yüksek 
b i r  to p l u m a  kav u ş m a  yo l u n u n 
çocuklardan geç�ğinin bilinci ile 20 Kasım 
1989'da Birleşmiş Milletler, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etmiş ve 
s ö z l e ş m e  1 9 3  ü l ke  t a ra � n d a n 
imzalanmış�r. Sözleşme ile hiçbir ayrım 
yapmaksızın çocukların temel hakları 
güvence al�na alınmış�r. Yaşama, sağlık 

hizmetlerinden faydalanma, eği�m 
görme, engelli ise gerekli yardımı alma, 
görüşünü bildirme, mensup oldukları din 
ve düşünce topluluğuna uygun ye�şme 
ve ana dilini kullanma hakkı gibi temel 
hakları düzenlenerek, taraf devletlere 
bebek ve çocuk ölümleri ile çalışan çocuk 
sayısını azaltma için gereken tedbirleri 
alma, çocukları şidde�en koruma, çocuk 
taciz ve is�smarını önleme, uyuşturucu ve 
diğer bağımlılık maddelerinden koruma, 
çocuğun üstün yararı için gerekli her türlü 
önlemleri alma, bu yönde gerekli yasal 
düzenlemeleri yapma ve uygulamaya 
geçirme yükümlülüğü ge�rilmiş�r. 
Gerek uluslararası, gerekse ulusal 
mevzua�a yapılan  düzenlemeler 
karşısında ne yazık ki hala çocuklarımıza 
yeterli koruma sağlanamamaktadır. 
Bugün bile tar�şmalı ve sürekli değişen bir 
eği�m sistemimiz mevcu�ur. Eği�m 
sisteminin gerekli seviyeye çıkarılmaması, 
ülkenin gerilemesine neden olmaktadır. 
UNİCEF’in 2017 yılında yayınladığı 
‘Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin 
Ülkelerde Sürdürülebilir  Kalkınma 
Hedefleri’ başlıklı raporda  Türkiye genel 
sıralamada 41 ülke arasında 36’ncı sırada 
yer alırken, ‘sı�r açlık’ kategorisinde 41 
ülke arasında 40’ıncı sırada, ‘eği�m 
kalitesi’ nde ise en son sırada yer almış�r. 
Eylül 2018 yayınlanan “Çalınan Bir 
Gelecek: Genç ve Okula Gitmeyen 
Çocuklar” başlıklı raporda; Tüm dünyada, 
5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen 
çocuk ve genç sayısının toplam 303 
milyonu bulduğu ve her 5 çocuktan 1’inin 
okula gitmediği belir�lmiş�r” ifadesini 
kullandı.
           (Devamı arka sayfada)

 YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK CEZAEVLERİ ISLAH EDİLMELİ”
 20.11.2018
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 “ÇOCUKLARIN ŞİDDETTEN VE 
İSTİSMARDAN KORUNMASI GİDEREK 

ZORLAŞIYOR”
Türkiye’de de hala binlerce çocuğun eği�m 
alamadığını, küçük yaşlarda ekonomik 
olarak sömürüldüğünü veya zorla 
evlendirildiğinin bilgisini veren Av. Burcu 
Düzen,  “Bugün Türkiye’de 2 milyona yakın 
çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocuklar, 
yasak olmasına rağmen en tehlikeli işlerde 
çalış�rılmaktadır. En çok korunması 
gereken bireyler olarak; en korunmasız, en 
acımasız alanlarda, en ucuz işgücü olarak 
kullanılmaktadır. 15-17 yaş aralığındaki 
çocukların % 80’e yakını kayıt dışı 
çalışmaktadır. Yine özellikle kız çocukları 
ilköğre�mden sonra okulların-dan alınıp 
zorla evlendirilmektedirler. Oysaki kız 
çocuklarının okullaşmasındaki oranın ar�şı 
anne ve bebek ölümlerinin azalmasını 
sağlayacak�r.
Bugün yasal düzenlemelerde yaşanan 
tar�şmalar da dikkate alındığında çocuk-
ların her türlü şidde�en ve is�smardan 
korunması giderek zorlaşmaktadır. Yasaları 
düzenlemek de sorunu ortadan kaldırma-
maktadır. Bu yasaların uygulanmasını 
sağlayacak kurum, kuruluş ve kaliteli 
personel yetersizliği karşısında yasalar, 
kağıt üzerinde kalmaktan öteye gideme-
mektedir. Eği�m hakkı elinden alınan, 
sağlıklı şartlarda ye�şmeyen, is�smara 
uğrayan bir çocuğun suça sürüklenme 
oranı da artacak; bu da toplumsal alanda 

suç oranının artmasına neden olacak�r” 
şeklinde konuştu. 

“TÜRKİYE’DE 3 BİN 13 ÇOCUK 
CEZAEVİNDE”

Adalet Bakanlığı’nın yap�ğı açıklamaya 
göre; Türkiye’de 3 bin 13 çocuk 
cezaevinde olduğunun bilgisini veren Av. 
Burcu Düzen, “Bu çocukların 37 tanesi 0-
6 ay arasında bebek, 743 tanesi ise 0-6 
yaş arasındadır. Gerek anneleri ile birlikte 
cezaevinde kalan çocukların gerekse 
çocuk tutukevlerinde bulunan çocukların, 
gelecekte sağlıklı bireyler olabilmeleri 
için; yaşam koşullarının da sağlıklı hale 
ge�rilmesi ve gelişimleri için hapishane 
ortamından ayrılarak topluma kazandırıl-
maları gerekmektedir. Ülkemizdeki ve 
dünyadaki en büyük sorunlardan biri de 
savaşlar nedeniyle yaşadıkları toprakları 
terk etmek zorunda kalan mülteci 
çocuklardır. UNICEF'in raporuna göre; 

bugün dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk 
köklerinden koparılmış durumdadır. 
Çocuklar, geçiş yap�kları ve sonunda 
ulaş�kları ülkelerde de çoğu kez 
ayrımcılığın hedefi olmaktadır.  Şiddet, 
korku ve zorluk dolu ortam içerisinde 
birçok haktan yoksun kalan çocukların, 
suça eğilimli bireyler olma oranı da ne 
yazık ki yükselmektedir. Mersin Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi olarak, çocuklara 
karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve 
çocukların her türlü is�smardan korun-
ması için mücadele ederek çocuklarımıza 
sağlıklı ve mutlu bir geleceği hep birlikte 
inşa edeceğiz. Sadece temsili bir günde 
değil her zaman çocuklarımızın yanında 
olacağımızı ifade ediyor; tüm dünya ço-
cukları için savaşsız, sömürüsüz, sağlıklı ve 
umut dolu bir gelecek diliyoruz. Yarınla-
rımızın umudu olan çocuklarımızın Dünya 
Çocuk Hakları Günü kutlu olsun” dedi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 
basın açıklaması düzenledi.
Mersin Baro Odası’nda düzenlenen basın 
açıklamasında konuşan Mersin Barosu 
Başkan  Yard ımc ımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, “Kadınların rengi, dili, dini, 
ülkesi değişmekte, ancak uğradıkları 
şidde�n kaynağı değişmemektedir. Erkek 
egemen sistem ve yine erkek egemen 
siyasi iradenin üre�ği poli�kalarda kendi 
ideolojisiyle sınırlı olarak kadın varlığı ve 
bedeni üzerinden hareket etmektedir. 
Kadınlar çalış�ğı için erkeklerin işsiz 
kaldığı, kadının gülüşünün erkeği tahrik 
e�ği, kadın ve erkeğin eşit olmadığı 
söylemleri ile kadının 2. sınıf cins olarak 
görüldüğünün kabul edildiği açık�r. Bu 
anlamda kadına yönelik şiddetle mücade-
lenin siyaset üstü olarak yürütülmesi 
gerekmektedir. Üre�len çözümlerde 
kadının aşağılanmaması, ataerkil toplum 
yapısının kadına biç�ği evinin kadını, 

çocuğunun anası rol modelinin acilen terk 
edilmesi, şiddete gerekçe olarak beyaz 
tayt giyme, piercing yap�rma, gece 
sokağa çıkma gibi, kadının temel hak ve 
özgürlüklerinin dillendirilerek kısıtlamaya 
gerekçe gösterilmesinin kabulü mümkün 
değildir.  
21. yüzyılda hala şidde� tar�şmak, çözüm 
üretmeye çalışmak noktasında olmamız 
aslında en acı gerçek�r. 2017 yılında 409, 
2018  yıl ında  390  kadın  cinaye� 
bulunmaktadır. Bununla birlikte kadın 
cinayetlerinde tahrik indiriminin ağır 

tahrik indirimi, saygınlık, iyi hal, kravat 
takma, düzgün giyinme gibi nedenlerle 
oran�sız olarak uygulanması kamuoyu-
nun vicdanını yaralarken, erkek şidde�nin 
yine erkekleri koruma şeklinde algılan-
masına sebep olmaktadır. 
Bu anlamda Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezimiz aracılığıyla tüm kadınlar 
adına, kadına yönelik şiddet ve ayrımcı-
lıkla mücadeleye hukuksal alanda her 
gün, etkin biçimde, var gücümüzle devam 
edeceğimizi bildiririz. Konuyla ilgili olarak 
öncelikle belirli bir sayıya ulaşana kadar 
kadın ve çocuk is�smarı dosyalarının 
detaylı olarak takip edilebilmesi için 
uzmanlık eği�mi yapılıp, ardından CMK 
sistemi üzerinden ve meslektaşlarımızın 
merkezimize ihbar e�ği kadına karşı 
şiddete ve çocuk is�smarına ilişkin tüm 
davalara uzmanlık eği�mi almış olan 
meslektaşlarımızın, CMK ataması yapıla-
rak şiddete karşı uzman kadromuzla 
mücadele edeceğiz” diye konuştu.
             (Devamı arka sayfada)

BARO BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV. FATMA DEMİRCİOĞLU:

“KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SİYASET ÜSTÜ YÜRÜTÜLMELİ
 26.11.2019



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

AV. ŞİRİN GÜNER: “ÜLKEMİZ CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ SIRALAMASINDA DÜNYADA 

130. SIRADA”
Daha sonra Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezi  Başkanı  Av.  Şirin  Güner 
konuşmasında şunları söyledi: “Kadına 
yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. 
Şiddet “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik açıdan zarar görmesiyle ya da 
acı çekmesiyle sonuçlanan, sonuçlanması 
muhtemel tutum ve davranışlardır. 
Günümüzde yalnızca kadın olmaları 
nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
uğrayan, şiddete maruz kalan kadın 
sayısının giderek ar�ğını görmekteyiz. 
Yapılan tüm eği�m, bilinçlendirme 
çalışmalarına ve yasal düzenlemelere 
rağmen kadınların temel hak ve özgür-
lüklerinin ihlal edilmesi engellene-
memektedir. 
Kadınlar hukuksal, ekonomik, sosyal ve 
siyasal alanda eşit bir biçimde yer 

alamamakta,  yaşam hakları  ihlal 
edilmekte, geliri eşit paylaşamamakta, 
savaş ve yoksulluktan en fazla etkilenen 
kesim olmakta, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. 
Ülkemizde her üç kadından birisi fiziksel, 
cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz 
kalmakta, her yıl artan oranda yüzlerce 
kadın öldürülmektedir. Dünya Ekonomik 
Formu’nun 2017 yılı Küresel Cinsiyet 
Uçurumu raporuna göre ülkemiz cinsiyet 
eşitliği sıralamasında 144 ülke arasında 
130. Sırada yer almaktadır. Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Pla�ormunun 
raporlarında 2017 yılında 409 kadının 
öldürüldüğü, 387 çocuğun is�smara 
uğradığı,332 kadının cinsel şiddete 
uğradığı bilgisine yer vermiş ve bunu 
kamuoyu ile de paylaşmış�r. 2018 yılı 
bitmeden öldürülen kadın sayısı 355 
olarak açıklandı.

“DEVLET ÇOK YÖNLÜ, BÜTÜNCÜL 
POLİTİKALAR ÜRETMELİ”

Kadınlarımız is�hdam alanlarından 
çekilmekte; sosyal güvenceden yoksun bir 
şekilde zor çalışma koşullarında çalışmaya 
zorlanmaktadır. Kadınların siyasete 
ka�lma, karar mekanizmalarında yer alma 
oranları olması gereken düzeyde değildir. 
Yasalar yönünden güçlü bir mücadele 
zemini olmasına rağmen kadının insan 

hakları ihlalinin artmasının nedeni: 
mücadelenin  samimi  bir  şekilde 
yapılmaması,  toplumsal  zihniyet 
dönüşümünün sağlanmamış olmasıdır. Bir 
yandan  yasalar ı  çözüme  odakl ı 
değiş�rirken, diğer yandan kadınlara karşı 
kullanılan dilin siyasi amaçlı olarak kadın 
haklarına aykırı olması toplumsal zihniyet 
değişikliğini engellemektedir.
Kadına yönelik şidde�n önlenmesi için 
devle�n çok yönlü, bütüncül poli�kalar 
üretmesi yanında bu mücadelenin 
toplumsal düzeyde ortak, etkin ve kararlı 
bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 
Kadınlara yönelik şidde� doğuran ve bunu 
sistema�k hale ge�ren tutum ve 
davranışları ortadan kaldırmak için, 
bireylerin ve toplumun kadına bakış 
açısını değiş�recek zihniyet dönüşümü 
yaratacak poli�kaların ortaya koyulması 
ve samimi bir şekilde ısrarla uygulanması 
zorunludur. Kadın kazanımlarını hukuken 
ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin 
yapılmaya çalışılması, laik ve bilimsel 
eği�mden uzaklaşılması, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ’na  bağl ı  kurumlarda, 
üniversitelerde,  kamu-kurum ve 
kuruluşlarında  kul lanı lan  di l  ve 
açıklamalar kadın mücadelesini olumsuz 

etkilemekte, kadının insan haklarının 
ihlalinin artmasına yol açmaktadır.

“EĞİTİM MÜFREDATINA TOPLUMSAL 
CİNSİYET DERSİ EKLENMELİDİR”

 İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan bir ülke 
olmamıza rağmen, aile hukuku ve kadına 
karşı  şiddet alanında uzlaşma ve 
a r a b u l u c u l u k  u y g u l a m a s ı n ı n 
düşünülmesi, nafaka konusunda yapılmak 
i s t e n i l e n  d e ğ i ş i k l i k ,  s ö z l e ş m e 
hükümlerinin ihlali olacağı için kabul 
edilemez. Eği�m müfreda�na toplumsal 
cinsiyet dersinin eklenmemesi, kadına ve 
çocuğa yönelik davalarda Baroların 
ka�lma taleplerinin kabul edilmemesi, 
yargılamalar sırasında kadınların ikincil 
mağduriyetlerine yol açılması gibi bir dizi 
soru, kadına yönelik şiddetle mücadele 
etkinliğini azaltmaktadır. Devlet ve Siyasi 
ik�darlar, kadına yönelik şiddet ve 
ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak, 
toplumsal zihniye�n dönüşümünü 
sağlayacak poli�kalar üretmek ve bunun 
ödünsüz uygulaması için çalışmak, bu 
alanda faaliyet gösteren Barolar ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak 
durumundadır.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak; dün olduğu gibi bugün de; 
kadınların Cumhuriyetle elde e�ği 
kazanımlara aykırılık oluşturacak yasal 
değişikliklerin karşısında olmaya devam 
edeceğiz. Cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği ayrımcılığına, kadınların insan 
haklarının ihlallerine yol açan her türlü 
davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik 
şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması 
için mücadelemizi etkin ve kararlı bir 
şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla 
paylaşıyoruz. ŞİDDET BİR DAVRANIŞ 
BİÇİMİ DEĞİL BİR DÜŞÜNCE ŞEKLİDİR 
DİYORUZ…”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz yap�ğı yazılı 
açıklama ile Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi’yi, 
katledilişinin üçüncü yılında andı. Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz açıklamasında, “28 Kasım demokrasinin 
utanç günüdür. Av. Tahir Elçi’nin katledilmesi, 
demokrasi tarihinin kara lekesidir” dedi.
Açıklamasında, insan hakları ve adalet için mücadele 
eden Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi’nin, 
28 Kasım 2015 tarihinde faili hala meçhul olan bir 
cinayet sonucu yaşamını yi�rdiğini söyleyen Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz,  “Meslektaşımız Tahir Elçi 28 
Kasım 2015 günü katliamları, zulümleri protesto etmek 
için Diyarbakır’da tarihi alanda insan hakları 
eylemindeyken katledilmiş�r. İnsan hakları savunucusu 
ve barış elçisi Av. Tahir Elçi’nin katledilmesi, 
demokrasinin utanç günüdür ve Türk demokrasi 
tarihinde kara bir leke olarak yerini almış�r. Av. Tahir 
Elçinin barış, hak, hukuk ve adale� savunduğu sırada 
katledilmesi ve faillerinin hala açığa çıkar�lmaması; 
ülkemizin barıştan, adale�en, hak ve hukuktan ne 
kadar uzak olduğunun açık bir göstergesidir” diye 
konuştu.  

“HİÇBİR BASKI ADALETİ ARAYIŞIMIZDAN 
YILDIRAMAYACAKTIR”

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Tahir 
Elçi, yaşamı boyunca hak ihlallerine karşı mücadele 
vermiş, çok sayıda faili  meçhul cinayetlerin 
aydınla�lması için mücadele eden ve bunları yaparken 
kendisine yönelik baskılara rağmen mücadelesinden 
vazgeçmemiş bir hukukçuydu.
Geç�ğimiz üç yılda ise, Tahir Elçi cinaye�ne ilişkin 
soruşturma dosyasında kayda değer bir gelişme 
olmamış�r. Av. Tahir Elçi’nin ka�l ya da ka�lleri hala 
ortaya çıkar�lmadı. Sonrasında açılan dosya ise 
sürüncemede bırakıldı ve ölümü aydınla�lamadı. Tahir 
Elçi ile ilgili soruşturma dosyasının takipçisi olacağımızı, 
faillerinin cezasızlıkla mükâfatlandırılmalarına müsaade 
etmeyeceğiz. Avukatlar hak arama özgürlüğünün, 
savunma hakkının, hukuk devle�nin ve demokrasinin 
en temel güvencesidir. Hiçbir baskı ve saldırı, adale� 
arayışımızdan yıldıramayacak�r. Demokrasi, barış, 
adalet ve insan hakları mücadelemizi en etkili şekilde 
sürdürmeye devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, barış elçisi meslektaşımız Av. 
Tahir Elçiyi, katledilişinin 3. yılında saygıyla ve rahmetle 
anıyor, ka�llerini bir gün açığa çıkararak adalet önünde 
hesap soracağız” ifadesini kullandı.

“TAHİR ELÇİ CİNAYETİNİN FAİLİ 
MEÇHUL KALMASINA İZİN 

VERMEYECEĞİZ”
Mersin Barosu, Diyarbakır Barosu 
Başkanı Av. Tahir Elçi’yi, katledilişinin 3. 
yılında andı.
Mersin Baro Odası’nda düzenlenen 
anma etkinliğine, Mersin Barosu 
Başkan  Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Bilgehan Yaşa, Av. Ece Kovan Demirtaş, 
Av. Burak Can Erden, İnsan Hakları 
Merkezi  Başkanımız  Av.  Hasan 
Keleşoğlu ve avukatlarımız ka�ldı.
Mersin Barosu adına açıklama yapan 
Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu şöyle 
konuştu:  “Bilindiği gibi, insan hakları 
savunucusu, Avukat ve aynı zamanda 
Diyarbakır Baro Başkanı olan Tahir Elçi 
28 Kasım 2015'te yapmış olduğu ve 
"Silah, ça�şma, operasyon istemiyoruz" 
söz ler in i  sar f  e�ği  b i r  bas ın 
açıklamasının hemen ardından silahla 
vurularak öldürüldü.   
Tahir Elçi haya�nı hakikat, adalet ve 
insan haklarına adadı. Gözal�na 
alınanların, işkenceye uğrayanların ve 
zorla  kaybedilenlerin  haklarını 
savunmak için kendi haya�nı tehlikeye 
a� ve Türkiye'de işlenen insan hakları 
ihlallerine uluslararası kamuoyunun 
dikka�ni çek�. Ekim ayında ka�ldığı bir 
televizyon programında dile ge�rdiği ve 
ifade özgürlüğü çerçevesinde meşru 
olan görüşleri nedeniyle hakkında 
" terö r  ö rgü t ü  p ro p a ga n d a s ı " 
suçlamasıyla kovuşturma başla�ldı, 
gözal�na alındı ve yedi yıl al� ay hapis 
cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.  
Bu, özellikle sosyal medya aracılığıyla 
Tahir Elçi'ye yönelik ölüm tehditlerini de 
içeren  b i r  korkutma  ve  tac iz 
kampanyasının başlamasına sebep 
oldu. Bu yara�lan baskı ve korku 
ortamının ardından da haya�na kast 
edildi.
Aradan bir ayı aşkın bir süre geçmesine 
rağmen onu kimin öldürdüğü ve neden 
öldürdüğü hala belirsizliğini koruyor, 
soruşturmanın yetersizliğine dair 

işaretler biz hukukçuları ve kamuoyunu 
kaygılandırıyor.
Tahir Elçi’nin öldürülmesine dair 
soruşturma sorunlu bir şekilde başladı. 
Olayın hemen ardından kapsamlı bir 
olay yeri incelemesi gerçekleş�rilmedi 
ve olay yeri emniyet al�na alınmadı. 
Tüm bu koşullar söz konusu iken 
yetkililer Tahir Elçi'yi öldüren kurşunu 
ölümünden üç gün sonra bulduklarını 
iddia e�ler. Geç�ğimiz günlerde ise 
Emniyet ekiplerince çekilen iki ayrı 
kamera kaydında, vurulma anına ilişkin 
17 saniyelik görüntünün bulunamadığı 
ortaya çık�. Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığının soruşturmayı bir idari 
soruşturma man�ğına indirgeyen 
tutumu ve soruşturma dosyası 
hakkında hukuken alınmış bir gizlilik 
kararı olmadığı halde soruşturmaya 
ge�rilen fiili  gizlilik  uygulaması 
kaygılarımızı  ar�rmaktadır.  Bu 
nedenlerle, soruşturmanın etkin 
yürütülmediği ha�a cinaye�n örtbas 
edilmek istendiği konusunda ciddi 
kuşkular taşıyoruz.
Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili 
soruşturmanın etkin,  kapsamlı, 
bağımsız, tarafsız ve gecikmesiz bir 
ş e k i l d e  ge rç e k l e ş� r i l m e s i  ve 
sorumluların adalet önüne ge�rilmesi 
i ç i n  b a ş t a  D i y a r b a k ı r ’d a k i 
meslektaşlarımız olmak üzere biz 
hukukçular olarak üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine ge�receğiz. Aynı 
duyarlılığın, soruşturmayı yöneten adli 
mercilerce de paylaşılması gerek�ğini 
düşünüyor ve bu hususta görevlileri 
uyarıyoruz.
Tahir Elçi cinaye�nin faili meçhul 
kalmasına izin vermeyeceğiz, barış elçisi 
olan Tahir Elçi’nin yaşamını adadığı 
demokrasi, barış, adalet ve insan hakları 
mücadelesine sahip çıkacağız.”

YEŞİLBOĞAZ: “TAHİR ELÇİ’NİN
KATLEDİLMESİ DEMOKRASİ

TARİHİNİN KARA LEKESİDİR!”

MERSİN BAROSU AV. TAHİR ELÇİ’Yİ ANDI

 28.11.2018

 28.11.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 29 
Kasım 2016 yılında Adana'nın Aladağ ilçesinde 
10'u öğrenci, 1'i çocuk olmak üzere, 12 kişinin 
yaşamını yi�rdiği ve 24 öğrencinin de yaralandığı 
yurt yangınının ikinci yılında yap�ğı yazılı açıklama 
ile Aladağ’da adale�n yerini bulmadığını 
vurgulayarak, Mersin Barosu olarak Aladağ’da 
adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, 
‘Kasıtlı ya da ihmali davranışla ölüme denen olma’ 
suçundan açılması gereken dava, taksirle öldürme 
suçundan açılmış�r. Yangında ihmali olduğu 
iddiasıyla 7'si tutuklu, 14 sanık hakkında 12'şer yıla 
kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, aradan 
geçen süreçte tutuklu 7 sanık tahliye edilmiş�r.  
Çocukların el ele ölüme gi�ği yangınla ilgili açılan 
davada tek bir tutuklunun dahi kalmaması, acılı 
ailenin ve toplumun vicdanını kanatmış�r. 
Aladağ’da maalesef adalet yerini bulmadı” dedi.

“ ÇOCUKLARIMIZ TARİKATLARIN KUCAĞINA 
ATILMIŞTIR”

Mevzuata göre, o yaştaki çocukların özel eği�m 
yurtlarında olmaması gerek�ğinin bilgisini veren 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çocuklarımızın 
eği�m, barınma ve güvenliklerinin tarikatlara, 
cemaatlere devredildiği acı bir gerçek�r. Türkiye’de 
dene�mden uzak yüzlerce cemaat yurtlarında 
çocuklarımız tarikatların kucağına a�lmış�r ve en 
vahimi de devlet buna seyirci kalmaktadır. Ayrıca 
raporda, ruhsatsız olan ve yangın tekniği hakkında 
yöne�cilerin hiçbir bilgi sahibi olmadığı da yer 
almış�r. İhmal sonucu bu binada çocukların 
yanarak yaşamını yi�rmesi, çocuklarımızın yaşam 
haklarını ellerinden alan suçluların iki yıl bile 
geçmeden serbest bırakılması, hukuka, insan 
haklarına ve vicdana aykırıdır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI 
İÇERİSİNDE KORUNMALIDIR”

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, 
“Mersin Barosu olarak yaşanan acı olayın davasını 
başından sonuna kadar gönüllü olarak takip e�k. 
Aladağ yurt yangını davasının tüm sorumluları ve 
suçluları, hak e�ği cezayı alana kadar sürecin ve 
davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi, 
faciayı unu�urmayacağımızı bir kez daha 
duyuruyoruz. Aladağ’da adalet arayışımız devam 
edecek�r.  Başka çocuklarımızın da yaşam 
haklarının ellerinden alınmaması için tüm 
çocuklarımız sosyal devlet anlayışı içerisinde 
korunmalıdır ve suçlular cezasız bırakılmamalıdır. 
Haya�nı kaybeden çocuklarımızı rahmetle anıyor, 
ailelerine sabırlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 3 
Aralık Dünya Aralık Engelliler Günü 
nedeniyle yazılı  mesaj yayımladı. 
Mesajında herkesin ortak hedefinin 
engelsiz bir dünya inşa etmek olduğunu 
vurgulayan Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Adaletli bir yaşam, engelsiz 
bir dünyada mümkündür. Bu nedenle 
insan hakları hiçbir engele takılmamalı” 
dedi.

“CEZAEVLERİNDEKİ KOŞULLAR 
ENGELLİLER İÇİN UYGUN DEĞİL”

Engelli vatandaşlarımızın, engelsiz bir 
yaşam sürdürebilmeleri için onların 
sosyal hayata ka�lımı, eği�m, sağlık, 
ulaşım ve çalışmak gibi temel yur�aşlık 
haklarından yararlanabilmesinin 
sağlanması gerek�ğini söyleyen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın 
hakları, yaşamlarının her alanında ihlal 
e d i l m e k t e d i r.  Ö z e l l i k l e 
Türkiye’deki cezaevlerindeki 
koşullar engelliler için uygun 
değil. Engelli bireylerin is�hdamı 
için yasalarda yer alan kota 
uygulaması, iş yaşamında dikkate 
alınmamaktadır. 21.yüzyılda, sırf 
engell i  olduğu  için  okula 
gidemeyen çocuklarımız var.  
B u n u n  g i b i  s a y m a k l a 
bi�remeyeceğiz ,   Engel l i 
haklarının ihlali, insan onurunu 
h i ç e  s ay m a k � r.   E n g e l l i 
vatandaşlarımızın yaşamındaki bu 
i h l a l l e r,  o n l a r ı n  z o r l u  y a ş a m 
m ü c a d e l e l e r i n i  d a h a  d a 
zorlaş�rmaktadır.  Onların  sosyal 
yaşamda daha fazla rol almalarını 
sağlamalıyız ” şeklinde konuştu.

“ENGELLİ VATANDAŞLAR YASAL 
HAKLARINI BİLMİYOR”

Engell i  vatandaşların  en  büyük 
sorununun, kendi yasal haklarını 
bilmemeleri olduğuna değinen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ancak 
engelli vatandaşlarımızın kendi yasal 
haklarını bilmiyor olması, onların 
yaşamını daha da zorlaş�rmaktadır. 
Kamu kurumu ve kuruluşları ile ilgili sivil 
t o p l u m  ö r g ü t l e r i ,  e n g e l l i 
vatandaşlarımızın hakları konusunda 
bilinçlenmeleri için çalışmalara ağırlık 
vermelidir. Engellilerin yasal hakları 
topluma benimse�lmeli, haklarına saygı 
gösterilmelidir. Engelli vatandaşlarımızın 
toplumsal  yaşamdan kopmadan 
hayatlarını sürdürmeleri ve haklarını 
daha etkin savunabilmek için bizim de 
payımızın olması gerek�ğini düşünerek, 
baromuz bünyesinde Engelli Hakları 
Merkezi kurmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIN 
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ, ÇAĞDAŞ 

TOPLUM OLMANIN GEREĞİDİR”
Engelli vatandaşlarımızın yaşamını 
kolaylaş�rmak, ailelerinin bu konudaki 
sıkın�larına çözüm bulmak için yerel 
yöne�mlere büyük görevler düştüğüne 
vurgu yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Engelli vatandaşların ve 
ailelerinin yaşamış oldukları sorunlar, 
toplumun ve tüm insanların ortak 
sorunudur. Engelli kişiler de herkes gibi, 
toplumdan soyutlanmadan onurlu bir 
yaşamı  hak  etmektedir.  Engell i 
vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan 
kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için 
meslek edinip üretken hale gelmesi, 
sağlık, eği�m, ulaşım ve rehabilitasyon 
başta olmak üzere, tüm ih�yaçlarının 
ka rş ı l a n m a s ı  h e p i m i z i n  o r t a k 
sorumluluğudur. Onların sorunlarına 

bulacağımız çözümler, insana ve topluma 
duyulan saygının ve çağdaş toplum 
olmanın gereğidir. Bu onların başkalarına 
gereksinim duymadan yaşamlarını 
sürdüren, kendine yeten, üretken 
bireyler olabilmeleri için zorunludur. Yerel 
yöne�mler ve kamu kurumları bu 
konuda hassas olmalıdır” ifadesini 
kullandı.

 “ENGELLİ HUKUKU MÜFREDATA 
KONULMALIDIR”

İlk, orta ve yükseköğre�mlerde ‘engelli 
hukuku’ derslerinin mutlaka müfredata 
konulması gerek�ğini belirten Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Engelli 
hukuku sadece engelli vatandaşlarımızın 
bilmesi gereken kuralları ve hakları 
içermiyor. Eğer hepimiz bir arada, aynı 
to p l u m  i ç e r i s i n d e  ya ş ı yo rs a k , 
toplumumuzun her kesimi, özellikle 
çocuklar küçük yaşta bu konuda 
bilinçlendirilmeli, eği�lmelidir. Hepimizin 
birer  engelli  adayı  olduğumuzu 
unutmamalıyız. Hepimizin ortak hedefi 
engelsiz bir dünya inşa etmek olmalıdır. 
Adaletli bir yaşam, engelsiz bir dünyada 
mümkündür. Bu nedenle insan hakları 
hiçbir engele takılmamalı” ifadesini 
kullandı.

 “ALADAĞ’DA ADALET 
ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK”

 “İNSAN HAKLARI HİÇBİR ENGELE TAKILMAMALI” 29.11.2018

 03.12.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner yap�ğı basın 
açıklaması ile Mersin’de boşandığı eşi 
tara�ndan 28 Kasım’da katledilen Cemile 
Ertürkoğlu cinaye�ni ve tüm kadın 
cinayetlerini kınadı. Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz konuşmasında, “Sorunlar çığ 
gibi büyüyor, kimse çözüm üretmiyor. 
Yetkililer lü�en çığlığımıza ses versin” dedi. 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Şirin Güner ise, “Sanığın en ağır 
şekilde cezalandırılması, kasten ve korkunç 
bir şekilde işlenen bu suç için hiçbir 
indirimin yapılmaması hepimizin ortak 
mücadelesi olacak�r” ifadesini kullandı.
“SORUNLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR, KİMSE 

ÇÖZÜM ÜRETMİYOR”
Mersin' in  Akdeniz  i lçesine  bağl ı 
Mahmudiye mahallesinde yaşayan Cemile 
Ertürkoğlu’nun boşanmak istediği eşi 
M u s t a fa  E r t ü r ko ğ l u  t a ra � n d a n 

katledilmesini kınamak amacıyla Mersin 
Baro Odası’nda yapılan basın açıklamasına, 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
üyeleri, avukatlar,Cemile Ertürkoğlu’nun 
abisi Cem Aslan ka�ldı.
Başkanımız  Av.  Bi lgin  Yeşi lboğaz 
açıklamasında, ülkemizde ve kadına 
şidde�n dünyada her geçen gün daha da 
ar�ğının al�nı çizerek, “Ülkemizde ciddi 
anlamda bir şiddet sorunu baş gösteriyor 
ve bunun önüne geçmek için kimse çözüm 
üretmiyor. Gerek Mersin Barosu olarak, 
gerekse sivil toplum örgütlerimiz sokakta, 
basın açıklamalarımızla kadın cinayetleri 
konusunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. 
Baromuzda da en ak�f çalışan Kadın 
Hakları Merkezimiz ve Çocuk Hakları 
Merkezimizdir. Keşke bu merkezlerimiz 
daha az çalışsaydı, daha az sorunla 
ilgilenseydi ama maalesef bu sorunlar çığ 
gibi büyüyor. Bunun ar�k toplumsal bir 
sorun olduğunun bilincine varmamız 

gerekiyor. Buna göre, toplumsal uzlaşıyı 
sağlayacak, şidde� önleyecek etkin 
projelerin, yasaların bir an önce hayata 
geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HİÇBİRİ İLK DEĞİL, SON DA DEĞİL”
Mersin’de Özgecan cinaye�nden sonra 
ikinci bir acı olay yaşadıklarını ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hiçbiri ilk de değildi, son da değildi. Bu 
konudaki çığlığımıza yetkililer lü�en ses 

versin. Biz bu işlerin takipçisi olacağız. 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz 
çok fazla dava takip etmektedir. Bize 
müracaat eden veya bizim farkında olup 
müdahale e�ğimiz kadına şiddetle ilgili 
neredeyse bütün davalara müdahil 
oluyoruz, bütün davaları takip ediyoruz. 
Kadın Hakları Merkezimiz bu konuda çok 
etkin ve özverili çalışıyorlar. Kadın Hakları 
Merkezimizde görev yapan bütün 
meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum” diye konuştu.
AV. ŞİRİN GÜNER: “SANIĞIN EN AĞIR 

ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI, HEPİMİZİN 
ORTAK MÜCADELESİ OLACAK”

Daha sonra açıklama yapan Kadın Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Şirin Güner, 
“Mağdur ailenin acısını paylaşıyor, 
başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cinaye� 
nefretle kınıyoruz. Yine bir kadın boşanmak 
istediği için öldürülmüştür. Sanık bu suçu 
tasarlayarak ve canavarca hislerle işlemiş 
bulunmaktadır. Sanığın işlemiş olduğu bu 
suç nedeniyle yap�ğı savunma; kadın 
cinayetleri sanıklarının yapmış olduğu “ 
kalıp savunmadan” başka bir şey değildir. 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak yargılama süreci boyunca ailenin 
yanında olacağız. Cemile için adalet 
sağlanana dek, hukuksal mücadelemiz 
devam edecek�r. Sanığın en ağır şekilde 
cezalandırılması, kasten ve korkunç bir 
şekilde işlenen bu suç için hiçbir indirimin 
yapılmaması hepimizin ortak mücadelesi 
olacak�r” şeklinde konuştu.
“KADIN CİNAYETLERİ KADINI YOK SAYAN 

ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR”
 Açıklamasında kadın ka�llerine ceza 
indirimi uygulanmaması,  hafifle�ci 
sebepler aranmaması ve caydırıcı ceza 
verilmesi gerek�ğine vurgu yapan Av. Şirin 
Güner, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Pla�ormu’nun raporlarında, 2017 yılında 
409 kadının öldürüldüğü, 2018 yılı 
bitmeden bu sayının 397’ye ulaş�ğı, 
Mersin’de her iki ayda, bir kadının 
öldürüldüğü bilgisi hepimizin malumudur. 
Kadın cinayetlerinin tümü; kadını yok 
sayan, kadını yok etmeyi kendine hak 
sayan bir zihniye�n ürünüdür. Buna karşı 
toplumsal olarak mücadele öngörüyoruz. 
Toplumun kadın cinayetlerine, kadınların 
uğradığı her türlü şiddete sessiz kalması; 
yeni mağdurlar ve mağdur aileleri 
yaratacak�r. Kadınların yaşam hakkına 
yönelen bu suçlarda sanıklara hak edilen 
cezaların verilmesi, mücadelemizin 
temelini oluşturmaktadır. Bu mücadelemiz, 
kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet 
son bulana kadar devam edecek�r” 
şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “YETKİLİLER ÇIĞLIĞIMIZA SES VERSİN !” 
04.12.2018
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, görevi 
sırasında İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e yapılan 
yumruklu saldırıyı yap�ğı yazılı açıklama ile kınadı.
Halkın Hukuk Bürosu ve KHK ile kapa�lan Çağdaş 
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyeleri hakkındaki davanın 
ikinci celsesi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri 
Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda dün 
görüldü.  Duruşma başlamadan hemen önce İzmir 
Barosu Başkanı Özkan Yücel, tutuklu sanık ÇHD Genel 
Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yla konuşmak istedi. 
Jandarmanın konuşmalarına müsaade etmediği İzmir 
Baro Başkanı Av. Özkan Yücel’e bir üsteğmen yumruk a�. 
Milletvekillerinin ve avukatların tepkisi üzerine üsteğmen 
duruşma salonundan çıkarıldı. 

“AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİ İLE 
ÖZDEŞLEŞTİRİLMEMELİ”

Yap�ğı yazılı açıklama ile meslektaşına yapılan kabul 
edilemez saldırıyı kınayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Mesleğimizi ve tüm meslektaşlarımızı hedef 
alan, görev ve yetki alanımızı gasp etmeye çalışan 
zihniyetlere konumları göze�lmeksizin gerekli cezanın 
verilmesi gerekmektedir.  Bu saldırının sorumlusunu 
şiddetle kınıyoruz. Avukatsız yargı, yargısız hukuk 
olmayacağı bilinmelidir. Savunma makamını temsil eden 
biz avukatlar, savunduğu kişiler ile özdeşleş�rilmemelidir. 
Müvekkilleri ile özdeşleş�rilerek meslektaşlarımıza 
yapılan sözlü ve fiili saldırılar asla kabul edilemez. Görevi 
başındaki Baro Başkanına yapılan bu saldırıyı şiddetle 
kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini 
yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın 
susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e geçmiş olsun 
dileklerimizi ile�yor; saldırganın cezalandırılması ve 
adale�n sağlanması için elimizden gelen çabayı 
göstereceğimizi, saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi 
olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun 
dikka�ne sunuyorum” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  5 Aralık 1934’de 
‘Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı’ veren yasanın kabulü ile 
kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yap�.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Günümüzde hala 
kadını ekonomik ve sosyal haya�a yok sayan ülkeler var. Ne kadar 
şanslıyız ki, Atatürk gibi bir öndere sahibiz. 5 Aralık 1934’de en önemli 
Atatürk devrimlerinden birisi gerçekleşmiş, kadınlar erkeklerle eşit 
şekilde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Atatürk, 
Cumhuriye�n ilanı ile birlikte kadınlara birçok Avrupa ülkesinden daha 
önce bu demokra�k hakkın verilmesini sağlamış�r  Özellikle 4 Nisan 
1926’da yürürlüğe giren, kadın ile erkek arasında eşitlik temeline 
dayanan Medeni Kanun ile kadınlarımız; birçok siyasi, sosyal ve yasal 
hakka sahip olmuş, toplumsal alanda daha çok rol üstlenmiş, Aile 
Hukuku’nda ciddi değişikler yapılmış, erkeğin üstünlüğüne dayanan 
düzene son verilmiş�r.

“KÜRESEL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 131. SIRADAYIZ”
Ancak, kadınlarımıza tanınan haklar ve onların sahip oldukları 
kazanımlarda her geçen gün daha da geriye gidiş olduğunu görmek en 
büyük utancımızdır. Dünya Ekonomi Forumu 2006 Küresel Cinsiyet 
Eşitliği Raporunda Türkiye144 ülke arasında 105. sırada iken, 2017 yılı 
raporuna göre 131. sıraya gerilemiş�r. Bu uçurum gibi fark, Türkiye’deki 
kadın haklarının fotoğra�dır” şeklinde konuştu.

“SADECE YASALAR DEĞİL, ZİHNİYET DE DEĞİŞMELİ”
Kadınlara karşı zihniyet değişmediği sürece ve kadınlarımız hakları 
konusunda bilinçlenmediği sürece, kadın haklarında her zaman geriye 
gidişin devam edeceğini vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Sadece yasalar değil, zihniyet de değişmelidir. Bu zihniye�n 
değişmesi çağdaş ve laik eği�mle mümkün olabilecek�r. Kadınlarımıza 
siyasal, sosyal ve toplumsal yaşamda var olan haklarına �rsat sunmak, 
kadın haklarını ihlal etmemek, çağdaş hukuk devle� anlayışının temel 
gereğidir. Güçlü kadın, güçlü toplum demek�r. Güçlü toplumlar da 
umut dolu yarınlar demek�r. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Kadınlarını geri 
bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur’ sözü ile çağdaş 
toplumun var olabilmesinde, toplumun şekillenmesinde kadının ne 
kadar önemli olduğunu açıkça belirtmiş�r. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü 
kutluyor, kadınların haya�n her alanında daha güçlü bir şekilde yer 
alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, 
İZMİR BARO BAŞKANI’NA
YAPILAN SALDIRIYI KINADI

YEŞİLBOĞAZ: “KADIN HAKLARINDA
 GERİYE GİDİŞ VAR”

 04.12.2018

 05.12.2018
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Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner, 5 Aralık Dünya 
Kadın Hakları Günü’nü ve kadına seçme ve 
seçilme hakkının verilişinin 84. yılını yazılı 
mesajla  kutladı.  Av.  Şirin  Güner 
açıklamasında kadınlarımıza, ‘haklarımızın 
farkına varalım’ mesajı verdi. 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Şirin Güner açıklama-sında, 
“5 Aralık 1934'te Kadınlara Milletvekili 
Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın 
kabulü ile  birlikte, 5 Aralık Dünya Kadın 
Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 
Mustafa Kemal Atatürk ‘Dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseridir’ 
diyecek kadar,  kadının toplum ve 
medeniyet  içindeki  yerini  takdir 
e t m e k t e d i r.  K a d ı n  h a k l a r ı n ı 
çağdaşlaşmanın bir  unsuru olarak 
algılamış�r. Türk kadınına her zaman 
güvenmiş ve kadınlarımızın toplumda hak 
e�ği yere gelebilmesi için öncü reformlara 
imza atmış�r. Medeni Kanunla birlikte 
kadının sosyal yaşamı çağa uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve kadınlarımız 
birçok siyasi ve sosyal haklara çoğu Avrupa 
ülkesinden daha önce kavuşmuştur, söz 
sahibi olmuştur. Atatürk kadın hakları için 
adeta savaşmış�r” diye konuştu.
Kadınlarımıza verilen seçme ve seçilme 
hakkının laik, demokra�k cumhuriye-
�mizin en önemli kazanımlarından birisi 
olduğunu vurgulayan Av. Şirin Güner, 
“Cumhuriye�mizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, kadınlarımıza seçme ve 
seçilme hakkını verdiği 1934 yılından 

günümüze kadar kadınlarımız, eği�mden 
sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş 
dünyasına, siyase�en ekonomiye kadar 
haya�n her alanında başarıyla görev 
almışlardır. Bizler kadınlarımızın her alanda 
güçlenmesi gerek�ğini savunuyoruz”  
dedi. 

“ÖNÜMÜZDEKİ ENGEBELİ YOLLAR 
AŞILMALI”

Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği 
ilerleme, kadına ve gençliğe verdiği değer 
ve haklarla doğru oran�lı olduğunu 
belirten Av. Şirin Güner, “Kadınlarımız, 
aileyi ve toplumumuzu şekillendiren en 
önemli  varlık�r,  çağdaş toplumun 
yapıtaşlarıdır. Ancak günümüzde 600 
milletvekilinin 96’sı kadınlardan oluşuyor. 

Kadınlarımız siyasal haklarından seçilme 
hakkını yeterince kullanamıyor. Kadınların 
karar verici konumlarda ve siyase�e yeterli 
sayıda temsil edilmemesi, yaşamın her 
alanında giderek cinsiyet ayrımcılığının 
kökleşmesine ve gerçek demokrasinin 
hayata  geçir i lememesine  sebep 
olmaktadır.  Kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması ve kadın haklarının tam 
anlamıyla yaşama geçirilmesi için, 
önümüzdeki engebeli yolun aşılması 
gerekmektedir. Kadınlarımız, toplumda 
layık olduğu yeri almalı; siyase�e, sporda, 
sana�a, bilimde son derece başarılı olan 
kadınlarımızın sayısının artmasına �rsat 
verilmelidir. Bunun için de öncelikle 
kadınlarımız haklarını bilmelidir. Maalesef 
kadınlarımızın çoğu haklarını farkında değil 
ve yasalarla kendilerine verilen haklarını 
kullanamıyor. Bu noktada eği�m çok 
önemli. Biz kadınlarımıza ne kadar fazla 
eği�m alma, kendilerini geliş�rme, 
donanımlarını ar�rma imkânı verirsek, 
kadınlarımız o kadar başarılı olacak�r. 
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz, 
ken�mizde  kadınlarımıza  yönelik 
farkındalık çalışması yapan en etkin sivil 
toplum kuruluşudur. 
Kadının yasal düzenlemelerdeki yetersiz 
olan yerini daha da yetersiz hale ge�rmeyi 
amaçlayan, yapılmaya çalışılan yasal 
düzenlemelere izin vermeyeceğiz. Kadının 
toplumdaki yerini alması ve daha da 
güçlenmesi temennisiyle, kadınlarımızın 
Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” 
ifadesini kullandı.

KADIN HAKLARI MERKEZİ BAŞKANIMIZ AV. ŞİRİN GÜNER : 

“HAKLARIMIZIN FARKINA VARALIM !”

 Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ve İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı 
Av. Ezgi Özkan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü nedeniyle basın açıklaması yap�. 
Yeşilboğaz açıklamasında, “İnsan hakları geri 
vitestedir ve insan haklarında çi�e standart 
uygulanmaktadır. İk�dara gelen yöne�mler, 
hak ve özgürlükleri çiğnemekten geri 
durmamış�r. İnsan hakları ihlalleri üç 
maymunu oynamakla, yok saymakla, 
ertelemekle çözülememektedir” dedi. İnsan 
Hakları Merkezi Başkan Yrd. Av. Ezgi Özkan 
ise,  OHAL rejiminde temel  hak ve 
özgürlüklerin askıya alındığını söyleyerek, 
insan hak ve özgürlüklerinin ‘ama’sız, herkes 
için korunup hayata geçirilmesi gerek�ğini 
belir�.

“İKTİDARA GELEN YÖNETİMLER HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ ÇİĞNİYOR”

Mersin  Barosu  yöne�m kurulu  ve 
avukatların ka�lımıyla Baro Odası’ndan 
gerçekleşen basın açıklamasında konuşan 

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, ‘İnsan Haklarının Anayasası’ 
olarak tanımlanır. Bu bildirge; İnsanın 
doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve 
özgürlükleri tanımlar; ırk, renk, din, dil 
ayrımı yapılmaksızın her insanın yasa 
önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü 
muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi 
tutulamayacağını ilan eder. Dünyada 70 
yılda büyük yol kat etmesi gereken insan 
hakları, maalesef geri vitestedir. Hukuk 
devle� prensibine göre; eşitlik, adalet, insan 
hakları gibi temel hukuk kaidelerinin varlığı, 
değiş�rilemez ve ihlâl edilemez. Hangi 
yöne�m ik�dara gelirse gelsin, bu kaidelere 
uymak zorundadır. Bireylerin yasa önünde 
eşitsizliği ve ayırımcılığa uğramamalarına 
dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle 
korunan insan haklarına saygı, Anayasamıza 
göre Türkiye Cumhuriye�'nin değiş�rilemez 
niteliğindedir. Başta Türkiye olmak üzere, 

dünya ülkeleri insan hakları konusunda 
çeşitli bildirimleri kabul etmiş olsa dahi, 
maalesef ik�dara gelen  yöne�mler, hak ve 
özgürlükleri çiğnemekten geri durmamış�r. 
Ülkemizde insan haklarında çi�e standart 
uygulanmaktadır. Hukukun üstünlüğü değil, 
üstünlerin hukuku egemendir” ifadesini 
kullandı.  (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “İNSAN HAKLARI GERİ VİTESTE”

 05.12.2018

 10.12.2018
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“TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK HAK İHLALİ; 
KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ, DÜŞÜNCE 

VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”
Dünyada emperyalist devletlerin baskı, 
sömürü ve şiddet poli�kalarını her geçen gün 
ar�rmasıyla birlikte, insan hakları ihlallerinin 
de ar�ğını dile ge�ren Baro Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “İnsanların yaşama hakkı, 
adalete erişim hakkı, eği�m hakkı, sağlık 
hakkı, temiz çevre hakkı, seçme ve seçilme 
hakkı, düşünce özgürlüğü, eşitlik hakkı, 
mülkiyet hakkı gibi birçok hakkı maalesef 
ihlal edilmektedir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ni ilk imzalayan ülkeler 
arasında yer alan Türkiye’de, en büyük insan 
hakkı ihlali; kadın cinayetleri, çocuk is�smarı 
ile düşünce ve ifade özgürlüğü alanında 
yaşanmaktadır. Hak ve adalet kavramlarının 
yok sayılması, ifadenin ve düşüncenin 
yargılanması ayrı bir vahim boyu�ur. 
Savunma hakkının tutuklandığı bir ülkede, 
insan haklarından söz etmek mümkün 
değildi” ifadesini kullandı.

“İNSANLARIN DEMOKRATİK HAKLARI, 
ORANTISIZ GÜÇLE DURDURULUYOR”

İnsanların demokra�k şekilde kullanmaya 
çalışmış  oldukları  haklar  ve adalet 
arayışlarının ülkemizde oran�sız güçle 
durdurulmaya devam edildiğine vurgu yapan 
Baro Başkanı  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz, 
“Yasalarımızda polise oran�sız güç kullanma 
yetkisi verilmemiş�r. Dolayısıyla polisin 
oran�sız güç kullanması, yasaya aykırı bir 
davranış�r. Demokrasinin olduğu yerde bu 
tür  davranışların  önlenmesi  şar�r. 
Cezaevlerinde temel haklar göz ardı 
edilmekte ve insanların çoğunun yaşam 
hakkı, sağlık hakkı ve haberleşme hakları 
keyfi uygulamalara maruz kalmaktadır. 
Bunların yanı sıra; ülkemizde engelli 
vatandaşlarımızın kaçı insan onuruna yakışır 
bir şekilde yaşamını sürdürmektedir? Tüm bu 
sorunlara çözüm bulunduğu vakit, İnsan 
Hakları Günü kutlanacak�r. Yaşanabilir bir 
dünya yaratmanın yolu, insan haklarına saygı 
göstermek�r” diye konuştu.

“7’DEN 70’İ KAPSAYACAK DEMOKRATİK 
ANAYASA’YA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de temel insan hakları ihlallerinin, 
yıllardır aynı sorunlar etra�nda döndüğünün 
al�nı çizen Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Her yıl insan hakları gününde aynı sorunları 
dile ge�riyoruz. İnsan hakları ihlalleri; üç 
maymunu oynamakla, yok saymakla, 
ertelemekle çözülmemektedir. Türkiye, 
AİHM kararını uygulamama listesinde 
Avrupa ikincisidir. İnsan Hakları Günü’nün 70. 
yılında, ülkemizde hala 7’den 70’i kapsayacak 
demokra�k  bir  Anayasaya  ih�yaç 
duyulmaktadır. Türkiye'de insan hakları 
standartlarının en yüksek düzeye ge�rilmesi 
için önemli adımlar a�lmalıdır. İnsan hakları 
bilincinin yerleşmesinde devlete, ilgili kurum 
ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine büyük 
görevler  düşmektedir.  Hak  arama 
mücadelesinde her zaman insan haklarından 

yana olan biz avukatlar ve Barolar; bugün de, 
yarın da aynı mücadeleyi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Mersin Barosu’nun, kurulduğu 
tarihten bu güne kadar sürdürdüğü temel 
hak ve özgürlük mücadelesini,  bizler 
yılmadan daha da ar�rarak devam 
e�receğiz.
Dünyada her insanın hakları tam anlamıyla 
korunduğu vakit,  dünya yaşanabilir hale 
gelir. Hakların ihlal edilmediği bir dünya ise 
mümkün. Bu duygu ve düşüncelerle; terörün 
ve savaşların son bulduğu, hukukun 
üstünlüğü inancıyla insanların hak ve 
özgürlüklerinin elinden alınmadığı, eşitliğin, 
adale�n, egemen olduğu bir  dünya 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

AV. EZGİ ÖZKAN; “İNSAN ONURUNA 
YAKIŞAN YAŞAM İDEALİNDEN ÇOK 

UZAĞIZ”
Daha sonra konuşan Mersin Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Başkan Yrd. Av. Ezgi Özkan, 
tüm insanların haysiyetleri ve hakları 
bakımından özgür ve eşit doğduklarına 
dikkat çekerek, “Bundan tam 70 yıl önce 
kabul edilen İnsan Hakları  Evrensel 
Beyannamesinde yer alan bu sözcüklerle, İki 
dünya savaşından milyonlarca kayıpla çıkan 
insanlık ailesinin tüm bireylerine ekonomik, 
toplumsal, siyasal ve kültürel haklarının 
tanındığı, korku ve endişeden uzak bir 
gelecek vaat ediliyordu. Bu haklar belli 
devletlerin yur�aşlarına özgü değildi, ya da 
hakların öznesi olmak için belli bir toplumsal 
sınıfa veya gruba ait  olmak koşulu 
öngörülmüyordu. Bu haklar her zaman ve 
her uzamda, yeryüzündeki tüm insanlara 
tanınan haklar olarak ilan edilmiş�. Her 
renkten, ırktan, etnik gruptan; engelli olup 
olmadığına, doğuştan yur�aş veya mülteci 
olup olmadığına bakılmaksızın; cinsiyet 
kimliği ve cinsel yönelimleri, sınıf aidiyetleri, 
dinleri, mezhepleri veya yaşları her ne olursa 
olsun, tüm insanların haklarıydı bunlar. 
Beyannamenin kabul edildiği yıl olan 
1948’den bu yana milyonlarca insan 
ayrımcılık zincirlerinden kurtulmuş olsa da, 
bugün  insanl ık  onuruna  yak ışan, 
sürdürülebilir bir yaşam idealinden hâlâ çok 
uzağız” ifadesini kullandı.

 “OHAL REJİMİNDE TEMEL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER ASKIYA ALINDI”

Kâr  ve zenginleşme hırsının,  nefes 
alabildiğimiz tek gezegen olan yeryüzünün 
kaynaklarını hızla ve sorumsuzca tüke�rken, 
insanlığın neden olduğu küresel ısınmanın 
milyonlarca canlı türünü yok e�ğini ve yeni 
çevresel felaketlere yol aç�ğını ifade eden Av. 
Ezgi Özkan, “Emperyalist devletler arasındaki 
paylaşım savaşları, bölgesel vekâlet savaşları 
halinde neredeyse tüm coğrafyalara 
yayılmış; ölüm, yıkım ve felaketlere yol 
açmış�r. Ülkelerindeki ça�şmalardan kaçan 
mültecilerin yaşadığı dram, tüm dünyanın 
gözü  önünde  cereyan  etmektedir. 
Mültecilerin asgari haklarının teminine dair 
hukuka aykırılıklar yanında hoşgörüsüzlük, 

ırkçılık, yabancı düşmanlığı, gerilimler, ulusal, 
etnik gerginlik ve ça�şmalar kamuoyunda 
endişe yaratmaktadır. 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında yaşanan OHAL rejiminde 
ise temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, 
Anayasa’ya aykırı olarak TBMM’nin devre dışı 
bırakıldığı, sadece olağanüstü hal ilanına 
neden olan olaylarla ve olağanüstü hal 
süresiyle sınırlı olması gereken Kanun 
Hükmünde  Kararnameler le  ülkeyi 
yönetmenin “olağan” hale geldiği bir dönemi 
hep birlikte yaşadık. OHAL ar�k kağıt 
üzerinde sona ermişse de, yerine ge�rilen 
Cumhurbaşkanlığı  Sistemi kuvvetler 
ayrılığını, fren ve denge mekanizmalarını 
fiilen ortadan kaldırmış, ‘etkisiz parlamento 
ve  bağımlı  yargı  mı  amaçlanıyor?’ 
endişelerini haklı çıkaran uygulamalar 
sıradan hale gelmiş�r” dedi.
“İNSAN HAKLARI ÖZGÜRLÜKLERİ ‘AMA’SIZ 

HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”
Av. Ezgi Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve 
ülkemizin  taraf  olduğu uluslararası 
sözleşmelerde güvence al�na alınan temel 
hak ve özgürlükler, açıkça çiğnenmektedir; 
hukuk devle�ne saygı duyulmadığı en yetkili 
ağızlardan rahatça i�raf edilebilmektedir. 
Sayısı ve çeşidi sınırlanamayacak bu hak 
ihlallerinden bazılarını örnekleyecek olursak; 
Kadınların eşit ve insanca yaşam isteği, 
ölümle ve şiddetle sonuçlanmaktadır. Yapılan 
yasal iyileş�rmelere rağmen, siyasal ik�darın 
kadına bakışı, yargı mekanizmasının ve idari 
yolların yetersizliği ve etkisizliği, kadınların 
yaşam  haklar ını  ih la l  etmektedir.  
Çocuklarımıza yönelik cinsel is�smar, tecavüz 
vakalarına, yasadışı tarikat yurtlarında yanan 
çocuklarımız eklenmiş�r. Çağdaş, parasız, 
demokra�k eği�m hakkı yerine, çocuklarımız 
cemaat ve tarikatların karanlığına teslim 
edilmiş�r. ‘İş kazası’ adı al�nda işlenen 
cinayetler  devam etmektedir.  Daha 
Soma’nın, Ermenek’in acısı sürerken, maden 
cinayetlerine yenileri eklenmektedir. Bu 
cinayetlerden, işyeri ve işçi güvenliği 
tedbirlerini  almayan, etkin dene�m 
mekanizmalarını işletmeyen, yur�aşını ucuz 
emek kaynağı olarak gören siyasal ik�darlar 
sorumludur. 
Avukatlık Kanununun 95. maddesine göre;  
Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunmak, korumak ve kavramlara işlerlik 
kazandırmak, baroların asli görevlerindendir.  
İnsan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin 
biricik güvencesi; demokra�k, laik, sosyal 
hukuk devle�dir. Hukuk devle�nin de 
belirleyici özelliği, kuvvetler ayrılığı ve yargı 
bağımsızlığıdır. Mersin Barosu İnsan Hakları 
Merkezi olarak, hukukun üstünlüğünü, 
demokra�k, laik, sosyal hukuk devle�ni, yargı 
bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz. 
İnsan hak ve özgürlüklerinin ‘ama’sız, herkes 
için korunup hayata geçirildiği, savaşsız ve 
sömürüsüz bir dünya dileğiyle, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.” 
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

Sarıkamış şehitlerini yap�ğı yazılı 

açıklamayla andı. 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz, 

“Sarıkamış  Hareka�,  Allahuekber 

Dağları'nda Rus kuvvetlerine karşı 

yapılmış olan kahramanlık destanıdır. 2 

Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'e 

kadar devam eden, Birinci Dünya 

Savaşı’nda Ka�as Cephesi’nde yaşanan ilk 

ve en büyük kara harekâ� olarak tarihe 

geçen Sarıkamış Harekâ�, zor hava 

şartlarına aldırmadan vatanları için 

donarak can veren 90 bin askerimizin 

şahadete erdikleri bir olay olarak 

ha�zalarımıza kazınmış�r. 
90 Bin askerimizin donarak şehit olduğu 

Sarıkamış  Hareka�’nın103.  yıldö-

nümünde, başta Türkiye Cumhuriye-

�mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıyla, 

Sarıkamış şehitlerimizi, bu uğurda 

hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi 

ve ebediyete in�kal etmiş kahraman 

gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla 

anıyorum” İfadesini kullandı.

Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Devrim Şehidi Mustafa Fehmi 
Kubilay’ın 88. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajında, “İzmir Menemen’de 
23 Aralık 1930’da çıkan gerici ayaklanmada, cumhuriyet 
düşmanlarının isyanını bas�rmak için görevlendirilen Asteğmen 
Mustafa Fehmi Kubilay ile arkadaşları Hasan ve Şevki Bey’in 
vahşice şehit edilmesinin üzerinden 88. yıl geç�. Ancak 
Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri olan ‘Menemen 
Olayı’nın etkileri günümüzde hala ha�zalarımızdadır. Menemen 
olayı, cumhuriye� hedef alan bir suikas�r. Laik cumhuriye�mize 
ve onun yılmaz savunucularına karşı, cumhuriyet düşmanlarının 
başlatmış olduğu Menemen olaylarında vahşice katledilen 
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriye�mizi yok etmek 
isteyen karanlık zihniyetlere göğüs germeyi vazife olarak yerine 
ge�rmekten bir an bile tereddüt etmemiş, bu uğurda canını feda 
etmiş�r.
Bizler, laik, demokra�k ve çağdaş Türkiye Cumhuriye�'nin 
evlatları olarak, gericiliğe ve karanlığa karşı mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Cumhuriye� ve devrimlerini korumak için, 
Atatürk ilke ve devrimleri uğruna canlarını feda eden Kubilay ve iki 
arkadaşı ile tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum” 
dedi.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Maraş 
katliamının 40. yılı nedeniyle yap�ğı yazılı açıklamada 
katliamı kınayarak, Maraş katliamı dosyasının yeniden açılıp, 
faillerin adalet önünde hesap vermesi gerek�ğini söyledi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajında, “Alevi 
yur�aşlara yönelik yapılan en kanlı katliamlardan birisi olan 
Maraş katliamının üzerinden 40 yıl geç�, ancak yaralarımız 
hiç kapanmadı. 19 Aralık 1978’de başlayıp, bir ha�a süren 
Maraş katliamı, yakın tarihin ter�p e�ği en büyük alevi 
katliamıdır. Maraş katliamı planlanmış bir katliamıdır. 
Katliamda 111 kişi katledildi, yüzlerce kişi işkenceye maruz 
kaldı, binlerce kişi yaralandı. Katliam saldırısında yine 552 ev, 
289 işyeri işaretlenip yakılıp yıkılırken, yur�aşların yüzde 80’i 
ise zorla göç e�rildi. 
Devle�n ve dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliama 
sessiz kalanlar da katliamın suç ortağıdır. 40 yıldır hala 
katliamın failleri ortaya çıkarılıp yargılanmadı. Katliamın suç 
ortağı olmayın. Bu bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı 
işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Maraş katliamı dosyası 
yeniden açılmalı, failleri adalet önünde hesap vermelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Maraş katliamını ve tüm 
katliamları bir kez daha kınıyor, günümüzde hala süren bu 
zihniye�n son bulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “MARAŞ KATLİAMI
PLANLANMIŞ BİR KATLİAMDIR”

“SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ” 

YEŞİLBOĞAZ: “MENEMEN OLAYI
CUMHURİYETİ HEDEF ALAN SUİKASTTIR” 

 19.12.2018

 23.12.2018

 22.12.2018
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Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İs�klal Marşımızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’u, vefa�nın 82. yıldönümünde 
yayımladığı mesajla andı. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
mesajında; “Eserlerinde ve şiirlerinde 
özgürlük ve bağımsızlığı en güzel şekilde 
ifade eden Mehmet Akif  Ersoy, 
toplumumuza milli mücadele ruhunu 
aşılayan vatansever bir kişidir. İs�klal 
Marşımızdaki, ‘Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana 
zincir vuracakmış Şaşarım' dizeleri ise 
bunun en güzel ifadesidir. İs�klal Marşı, 
özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın 
sembolüdür. Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi; bağımsızlık 
ve özgürlük hepimizin karakteri 
olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta 
kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İs�klal 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla 

ve rahmetle anıyorum” ifadesini 
kullandı.

24 Ocak 2018 tarihinde kamuoyu ile 
paylaş�kları ‘Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur’ açıklaması nedeniyle, dönemin 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyeleri 
hakkında yapılan soruşturma sonrası açılan 
davanın, 27 Aralık’ta Ankara 32. Ağır Ceza 
Mahkemesi ’nde   gerçekleşen  i lk 
duruşmasına, 'halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik' ve 'örgüt propagandası' iddiasıyla 
tutuksuz yargılanan TTB'nin 11 yöne�cisi 
ka�ldı.  Duruşmaya Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Ankara Barosu Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan, Adana Barosu Başkanı 
Av. Veli Küçük, İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, Antalya Baro Başkanı 
Polat Balkan ve İzmir Baro Başkanı Av. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
açıklamasında, hukuk ve adalet savaşçıları 
olarak,  barışı  savunmaya  devam 
edeceklerini söyledi. TTB’ye destek 
a m a c ı y l a  d u r u ş m a  ö n c e s i  b a ro 
başkanlarının yapmış olduğu ortak bildiride 
ise, “Fikir özgürlüğünü ortadan kaldırmaya 
yönelik yapılan girişimleri kabul etmiyoruz.  
Farklı fikirleri cezalandırmak yerine, şiddet 
içermeyen ya da şiddet çağrısı içermeyen 
tüm fikirlerin özgürce dile ge�rilmesini 
teşvik etmeli ve korumalıdır” denildi.

BARO BAŞKANLARI: “FİKİR 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYA 

YÖNELİK YAPILAN GİRİŞİMLERİ KABUL 
ETMİYORUZ”

Duruşma  öncesi  Baro  Başkanları 
tara�ndan Türk Tabipleri Birliği’ne destek 

amaçlı  hazırlanan  ortak  bildiriye 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Adana 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Ankara Baro 
Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Antalya Baro 
Başkanı Av. Polat Balkan, Batman Baro 
Başkanı Av. Abdülhamit Çakan, Bingöl Baro 
Başkanı Av. Hanifi  Budancamanak, Bursa 
Baro Başkanı Av. Gürkan Altun, Diyarbakır 
Baro Başkanı Av. Cihan Aydın, Muş Baro 
Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, Şanlıurfa 
Baro Başkanı Av. Abdullah Öncel, Tunceli 
Baro Başkanı Av. Kenan Çe�n imza a�.
Baro başkanlarının ortak açıklamasında, 
"2018 yılı Ocak ayında TTB Merkez Konseyi 
tara�ndan,  gerçekleş�rilen bir sınır ötesi 
operasyona karşı; ‘Savaş, doğada ve 
insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı 
tehdit eden, insan eliyle yara�lan bir halk 
sağlığı sorunudur’ cümlesi ile başlayan ve 
‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ cümlesi 
ile biten bir açıklama yayımlanmış�r. Bu 
açıklama üzerine hükümet yetkilileri, TTB 
Merkez Konseyine karşı da savaş ilan etmiş, 
bir süre sonra konsey üyeleri, bir bir 
evlerinden gözal�na alınmış, ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. 
Sonrasında haklarında dava açılmış�r.   
7 Temmuz 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi’ne bazı çekinceler 
koyarak imzalamış ve sözleşme yürürlüğe 
girmiş�r.  Bu sözleşmenin 20. Maddesi; 
“Her türlü savaş propagandası, hukuk 
tara�ndan yasaklanır” hükmünü ih�va 

etmektedir.   
“FARKLI FİKİRLERİ CEZALANDIRMAK 

YERİNE, TÜM FİKİRLERİN ÖZGÜRCE DİLE 
GETİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMELİ”

Darbe girişimi bahane edilerek; muhalif 
tüm kesimlerin i�razlarına karşı, polisi ve 
yargıyı harekete geçirerek fikir özgürlüğünü 
ortadan kaldırmaya yönelik bu ve benzeri 
girişimleri kabul etmiyoruz. Devlet, 
yukarıda a��a bulunulan ve Anayasa’nın 
90.maddesine göre bağlayıcı  olan 
uluslararası sözleşme hükümlerinin 
gereğini yerine ge�rmelidir. Farklı fikirleri 
cezalandırmak yerine, şiddet içermeyen ya 
da şiddet çağrısı içermeyen tüm fikirlerin 
özgürce dile ge�rilmesini teşvik etmeli ve 
korumalıdır.

(Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK HEPİMİZİN KARAKTERİ OLMALIDIR”

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NE DESTEK:

“BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

 27.12.2018

 22.12.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yap�ğı yazılı açıklama ile 2019 yılının 
dünyamıza ve ülkemize barış, huzur, 
adalet ve özgürlük ge�rmesini temenni 
e�.  
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz mesajın, 
“Her yeni yılda daha adaletli yaşam 
hakkı, barış ve özgürlük talep ederken, 
maalesef her yıl bu beklen�lerimize 
ulaşmanın daha da zorlaş�ğını görü-
yoruz. Ülkemiz siyasi, ekonomik, hukuk, 
insan hakları ve ifade özgürlüğü 
konularında zor bir süreçten geçiyor. 
Ülkemize kâbus gibi çöken ekonomik kriz 
insanları, iş sektörlerini yakıp kavurmuş-
tur. OHAL ve KHK’larla birlikte insan 
hakları ihlalleri her geçen gün artmış, 
yargı bağımsızlığı ise her geçen gün daha 
da boyundurluk al�na alınmış�r. İfade 
özgürlüğünün bedeli ise maalesef çok 
ağır ödenmektedir. Ülkemizde iç huzur 
sağlanmalıdır. Dünyada gitgide artan 
otoriter rejimle birlikte; baskılar, 
yasaklarlar ve toplumsal şiddet de 
artmaktadır. Yeni yılda daha demokra�k 
ve özgür bir ülke temenni ediyoruz” 
ifadesini kullandı.

“SİYASİ İKTİDARLAR İNSANCA 
YAŞAMA UMUDU VERMELİDİR”

Baroların en önemli görevinin; eşitlik, 
özgürlük, adalet, barış ve kardeşliğin 
savunuculuğunu yapmak olduğunu 

ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Siyasi ik�darlar savaş, ölüm, 
yoksulluk değil; barış, adalet,  insanca 
yaşama umudu vermelidir. Dünya 
barışından uzaklaşılmaması dileğiyle; 
savaş değil barış, ölüm değil yaşam 
is�yoruz. Yeni yılda ifade özgürlüğünün, 
yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlü-
ğünün, adale�n, barışın, eşitliğin ege-
men olmasını, hak ihlallerinin, savaşların 
ve terörün son bulmasını, avukatlık 
mesleğindeki ve yargıdaki tüm sorunla-
rının çözüme kavuşup, mesleğimizin hak 

e�ği değeri kazanmasını ümit ediyoruz. 
Bunların gerçekleşmesi için baroların ve 
avukatların birlikte mücadele etmesi 
gerekmektedir. 
Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya sevgi, 
dostluk, barış, sağlık ve mutluluk 
ge�rmesi dileğiyle; dünya ve ülkemiz, 
çocuklar için yaşanabilir olsun.  Tüm 
dünyaya örnek olacak bir Türkiye 
özlemiyle; 2019 yılı Usta Şair Nazım 
Hikmet’in dediği gibi, ‘bir ağaç gibi tek ve 
hür ve bir orman gibi kardeşçe’ 
yaşamanın yılı olsun” şeklinde konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “2019 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK GETİRSİN”

Baro  Başkanları olarak; Yukarıda a��a 
bulunduğumuz sözleşme ve AİHM 
kriterlerine göre TTB Merkez Konseyine 
karşı açılan davayı, fikir özgürlüğüne karşı 
açılan bir dava olarak kabul ediyor ve kabul 
edilemez buluyoruz. TTB Üyelerinin 
hakkında derhal beraat kararı verilmesini 
talep ediyor, duruşma günü TTB’nin 
yanında  olacağımızı,  kamuoyuna 
duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.

PROF. DR. RAŞİT TÜKEL: 'SAĞLIKLI BİR 
TOPLUM İÇİN BARIŞ DİYORUZ’

Kimlik tespi� ile başlayan duruşmada ilk 

olarak, açıklama yapıldığı dönem TTB'nin 
Merkez Konsey Başkanı olan Prof. Dr. Raşit 
Tükel savunma yap�. Tükel, 29 Ocak 2018 
günü savaşın bir hak sağlığı sorunu 
olduğunu belirten açıklama nedeniyle, TTB 
yöne�cisi 10 kişi ile birlikte gözal�na 
alındıklarını ha�rla�. İddianameye göre, 1 
Eylül 2016'da Dünya Barış Günü açıklaması 
nedeniyle de suçlandıklarını söyleyen 
Tükel, “Füsun Sayek'in 1998'de yap�ğı 'Biz 
hekimiz. Dünyayı daha yaşanılır bir yer 
yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. 
Barış yoksa şiddet egemense sağlıklı olmak 

yalnızca bir avuç tacirin hakkıdır' şeklindeki 
sözlerini ha�rla�. TTB'nin savaş ve göç 
konulu çalışmaları hakkında bilgi veren 
Tükel ,  "B iz  sağ l ık l ı  b i r  toplumu 
savunduğumuz için barış diyoruz" dedi.

'HEKİMLER SİLAHSIZ ÇÖZÜM İSTER’
Evrensel  hekimlik  ilkelerine sahip 
çık�klarını ifade eden Tükel, sağlık 
sorunlarıyla ilgili açıklama yapmalarının 
görevlerinin bir gereği olduğunu kayde�. 
Tükel, bu açıklamanın yalnızca belli bir yer 
ve zamanla ilgili olmadığını, evrensel bir 
bilgiyi  içerdiğini  belir�. Hekimlik 
mesleğinin evrensel değerlerine bağlı 
olarak yap�kları bu açıklamanın, TTB 
tara�ndan farklı tarih ve durumlarda pek 
çok kez yapıldığını söyleyen Tükel, 
"Hekimler silahsız çözüm ister" dedi. 
Bilgisayarında bulunan 10 Ekim 2015 tarihli 
me�nin iddianameye girdiğini belirten 
Tükel, bu metnin Ankara Katliamı'nın 
hemen ardından DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB'nin yap�ğı ortak basın açıklaması 
olduğunu söyledi. Tükel, "Açıklamalarımız 
barış içinde yaşama talebini içermektedir" 
dedi ve bunun ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesi gerek�ğini vurguladı.

 30.12.2018


