
 

 
Pro bono ağının sevgili dostları,              23 Ekim 2013 

 

Katkılarınızla kurulmuş ve büyümüş olan Pro-Bono Ücretsiz Hukuki Yardım Ağı 7. yılını tamamladı. Geçen bu sürede 

adalete erişim engeli olan yüzlerce insan hakları mağduruna destek verilerek haklarına ulaşmaları sağlandı. Katkı ve 

çalışmanız için hepinize çok teşekkür ederiz. 

 

Ağdaki büro ve avukatların, birey ve sivil toplum kuruluşuna desteği, ortaya birçok başarı ve kıvanç öyküsü çıkmasını 

sağlıyor. Bu anlamda şimdiye değin sessiz sedasız yürüttüğümüz bu faaliyetleri biraz daha duyurarak birbirimizle 

paylaşmanın zamanı geldiğine karar verdik. Şimdilik ağın içinde yer alanlara yönelik bir bilgi notu ile işe başlayalım dedik. 

Lütfen siz de ortaya çıkardığınız başarı ve kıvanç öykülerini bizlerle paylaşın, biz de ağ içinde duyuralım. 

 

Diğer taraftan, daha fazla kişiye ulaşmak için,  ağ kapsamında hazırlanmış olan bazı broşürleri de internet sayfamızda 

yayımlamaya başladık. Bunların belki de en önemlisi Verdi Yazıcı ve Akol Avukatlık Büroları tarafından hazırlanmış olan, 

acil durumlar için hukuki ihtiyaçlar rehberi. Van Depremi dolayısıyla hazırlanan bu rehber, bir afet ülkesi olan Türkiye’de 

her an başka olaylarda da kullanılmaya hazır olarak yer alıyor. Web sayfamızda bunun yanında bilgi edinme hakkı, toplantı 

ve gösteri yürüyüşü hakkı, işkence ve kötü muamelede zamanaşımı konusunda da bilgi bulunuyor.   

 

Bu aralar bir başka güzel haber de ağda yer alan Av.Zeynep Melisa Karakılıç ve Av.Gizem Değirmenci’nin insan hakları 

alanında örnek bir yargı kararının oluşmasına imza atması. Genelde sanığın serbest bırakılması veya düşük ceza verilmesi ile 

sonuçlanan tecavüz davalarından birinde, 7.5 yıl hapis cezası gibi yüksek sayılabilecek ve adalet duygusunu bir nebze olsun 

tatmin edebilecek bir yaptırıma karar verilmesini sağladılar. 

 

Pro bono ağındaki bir çok büro gibi özel hukuk ve ticaret hukuku alanında çalışan Değirmenci & Karakılıç Hukuk 

Bürosu’ndan Av. Zeynep Melisa Karakılıç’ın konuyla ilgili bize aktardıklarını (onun izniyle) sizlerle paylaşmak istedik, zira 

birçok avukatın pro bono yaptığındaki duygularını dile getirdiğine inanıyoruz: 

 

“Açıklanan kararın bizde yaratmış olduğu etki uzun süre devam etti. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadık. Bu duygu tarif 

edilemeyecek derecede insana manevi bir rahatlama ve huzur sağlıyor. KADAV'ın (Kadınlarla Dayanışma Vakfı) bizleri 

desteklemesi ve gazetecilerin bu olaya ilgi göstermiş olması da bizi çok mutlu etti”. 

 

Bundan böyle haberlerini sizlerle sık sık paylaşacağımız pro bono projesi, 2013 Şubat ayından beri Av.Birsen Atakan’ın 

katkılarından da faydalanmaktadır. Bu anlamda kendisinin yarı zamanlı istihdamına katkıda bulunan Hergüner Bilgen Özeke, 

Balcıoğlu Selçuk Akman Keki ve Yazıcı Hukuk bürolarına ayrıca çok teşekkür ederiz. 

 

Son olarak, Türk Ekonomi Bankası hukuk departmanının da pro bono hukuk eğitimi vermeye başlayarak aramıza katıldığı 

bilgisini sizlerle paylaşmak isteriz.  

 

Güzel haberlerle mutlu olmak dileğiyle. 
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