
10.BÖLÜM
SOSYAL FAALİYETLER 

VE ÇALIŞMALAR



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

118 www.mersinbarosu.org.tr/

ANAMUR’DA MESLEKTE 25. VE 30. YILINI
DOLDURAN AVUKATLARIMIZA PLAKET VERİLDİ

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Fatma Demircioğlu, Genel

Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve Anamur
ilçe temsilcimiz Av. Murat Kılıç ile birlikte;
meslekte 25. yılını dolduran Av. Seyda
Afyoncu Top, Av. Osman Sarıoğlu, Av.
Bahattin Şahin, Av. Hatice Gülen Günay,
Av. Mehmet Ali Genç ve Av. Türkan
Kırmızıtaş ile meslekte 30. yılını dolduran
Av. Ayşe Yanık ve Av. Ali Arslan Ulu’ya
plaket takdim etti. Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, "Savunma mesleğinde 25-30 yıl
emek harcayan, adalet için mücadele eden
değerli meslektaşımızı tebrik ediyor, sağlıklı
ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum" dedi.

Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Anamur’da

meslekte 25. ve 30. yılını dolduran
meslektaşlarına plaket takdim etti. 

28.09.2020

Covid 19 salgını
sürecinde kan

stoklarındaki ciddi azalma
ve artan kan ihtiyacı nedeni
ile Mersin Barosu ve Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığı
Mersin Adliyesinde kan
bağışı kampanyası
düzenleyerek Kızılay’a
destek oldu. 

Mersin Barosu

Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin Adliyesi
girişinde Kızılay’a kan
bağışında bulunarak, “Kan
hayattır. Bir hayat da siz
kurtarın” diyerek
meslektaşlarını, yargı
mensuplarını ve adliye
çalışanlarını Kızılay
standında kan vermeye
davet etti.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN,
“KAN VER, HAYAT VER” ÇAĞRISI

08.10.2020
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Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 şiddetindeki
depremden etkilenen İzmir ve çevre illerde

görev yapan meslektaşlarımızın, Mersin merkez ve

ilçe adliyelerindeki duruşmaları ile diğer resmi
dairelerdeki işlerine Baromuzun Avukat Hakları
Merkezi tarafından destek verildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ
MESLEKTAŞLARIMIZA BAROMUZDAN DESTEK

30.10.2020

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baromuz
üyesi Av. Ebru Menteş’in avukatlık ofisinin

açılışını, yönetim kurulu üyemiz Av. Kazım Yüksel ve
meslektaşlarımızla birlikte yaptı. 

Açılışın ardından meslektaşlarıyla sohbet eden
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yeni ofisin, hak
arayanların adalete erişmesine vesile olmasını temenni
ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

AV. EBRU MENTEŞ’İN 
AVUKATLIK OFİSİ HAYIRLI OLSUN

02.11.2020

Baro Odamızda düzenlenen törende meslekte
40. yılını dolduran Av. Nebile Karaduman,

geçmiş dönem Baro Başkanımız Av. H. Hulki Özel,
Av. Adem Utaş, Av. Halim Pekcan ile meslekte 50.
yılını dolduran Av. Nevzat Karan’a plakteni
takdim eden Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “5 Nisan Avukatlar Günü’nde
yapmayı planladığımız plaket törenimizi pandemi
nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Adli yıl
açılışında da yapmayı planlamıştık ama o gün de
yapamadık.  Pandeminin ne kadar süreceği belli
olmadığından plaketleri meslektaşlarımıza
meslekteki emekleri anısına takdim etmeyi bugün
uygun gördük. Meslekte 40. ve 50. yıl bir
ömürdür. Bu kadar fedakârlık, emek ve özveri
isteyen bir mesleği bu kadar yıl sürdürmek
gerçekten onur ve gurur verici. Ben mesleğimiz,
ülkemiz ve hukuk adına kendilerine bir kez daha
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Duayen meslektaşlarımız ise Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür ederek, avukatlık
mesleğinin kutsallığına sahip çıkılmasını
gerektiğini ve evrensel hukuk kurallarının
uygulanmasında avukatlara büyük görevler
düştüğünü söylediler. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin Barosu’nda uzun yıllar

avukatlık mesleğine, hukuk sistemine ve ülke
sorunlarının çözümüne katkı sunan meslekte

40. ve 50. yılını dolduran avukatlarımıza
düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti.

MESLEKTE BİR ÖMÜR…

12.11.2020



Baro Odamızda düzenlenen
törende meslekte 25. yılını

dolduran Av. Mezher Yürek, Av.
Hasan Pekgöz, Av. Kudret Çelik,
Av. Hayri Çamlı, Av. Halil İbrahim
Canbolat, Av. Yusuf Bozdemir’ e
plaketlerini takdim eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Avukatlık mesleğinde 25. yılını
dolduran, bu mesleğin cefasını
çekmiş olan değerli
meslektaşlarımıza hukuka,
baromuza ve mesleğimize vermiş
olduğu katkılardan dolayı günün

anısına teşekkür plaketini onurla
takdim edeceğim.

Hukuksuzluk ikliminin olduğu
bir yerde avukatlık yapmak,
bağımsızlığımızı korumak çok zor.
25 yıl avukatlık mesleğinde hizmet
etmek, bu mesleğin içerisinde
kalabilmek, akıl ve vücut
sağlığımızı koruyabilmek gerçekten
çok zor. Bunu başarabilen birçok
meslektaşımız var. Bugün onlara
baromuz adına 25. yıl plaketlerini
takdim edeceğiz. Mesleğe
katkılarından dolayı kendilerine tek

tek teşekkür ediyorum. Nice
25’inci yıllar diliyorum. İnşallah
30-40-50 yıl plaketlerini de vermek
nasip olur. Meslektaşlarıma meslek
yaşamlarında başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu. 

Meslektaşlarımız ise
Başkanımız AV. Bilgin
Yeşilboğaz’a teşekkür ederek, hak
ve hukuk mücadelesinde birlikte
omuz omuza yol alabilecekleri
nice hukuklu yıllar dilediler.  
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MESLEKTE 25. YIL GURURU…
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mesleğine, hukuk

sistemine ve ülke sorunlarının çözümüne katkı sunan meslekte 25. yılını dolduran
Mersin Barosu üyesi avukatlarımıza düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti.

13.11.2020



Baro Odamızda düzenlenen
törende meslekte 30. yılını

dolduran Av. Erhan Cırık, Av.
Mehmet Suat Şentut, Av. Mehmet
Selahattin Selamoğlu, Av. Dudu
Aksan, Av.Sevim Kul, Av. Tülay
Sevgi Can, Av. Ahmet Sami Can,
Av. Şirin Güner, Av. Muhittin
Yener, Av. Necmi Doğan, Av.
Aydın Ramazan Dinçer, Ahmet
İsmail İlkbahar, Av. Mehmet Sözer,
Av. Hüseyin Delice ve meslekte
40. yılını dolduran Av. Ali Kalınlı
ile 25. yılını dolduran Av. Esen
Şentut Özgün’ e plaketlerini
takdim eden Mersin Barosu

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Meşakkatli meslekte bu kadar
fedakarlık yapmış, bedeller ödemiş
meslektaşlarımızı onurlandırmak
bizim görevimiz. Hem bedenen,
hem de ruhen yıpratıcı bir mesleği
bu kadar yıl sürdürmüş olmak onur
verici. Ömrün büyük bir kısmını
avukatlık mesleğine, hukuka,
adalete feda etmiş
meslektaşlarımıza plaketlerini
onurla takdim edeceğiz. Umarım
bundan sonraki yıllarda da baro
başkanlarımızın bu
meslektaşlarımıza plaket takdim
ettiğini hep birlikte görürüz.

Mesleği daha uzun ve sağlıklı bir
şekilde yapmanızı temenni ediyor,
bundan sonraki meslek hayatınızda
başarılar diliyorum” dedi. 

Kürsüde tek tek duygu ve
düşüncelerini ifade eden
meslektaşlarımız ise, avukatlık
mesleğini eski tadında yapabilmek
için adaletin, hukukun
üstünlüğünün, yargı
bağımsızlığının ve kuvvetler
ayrılığı ilkesinin tesisi için
mücadele edilmesi gerektiğini
vurgulayarak, Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür ettiler.
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16.11.2020

ADALET MÜCADELESİ
İLE GEÇEN 30 YIL…

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, hukuk sistemi, adaletin tesisi ve ülke
sorunlarının çözümü için meslekte 30 yıl mücadele eden Mersin Barosu üyesi

avukatlarımıza düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti.
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Mersin Barosu
Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz,
meslekte 30 yılını
dolduran baromuz üyesi
Av. Mehmet Ali
Yenilmez, Av. Mustafa
Özdemir ve 25. yılını
dolduran Av. Dursun
İrem Yarpuz’a onur

plaketi takdim ederek,
“Savunma mesleğinde
25-30 yıl emek
harcayan, adalet, insan
hakları için mücadele
eden değerli
meslektaşlarımızı tebrik
ediyor, meslek
hayatlarında başarılar
diliyorum” dedi.

25 VE 30 YILLIK ADALET
EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

PLAKETİ VERİLDİ

17.11.2020

AV. NESİMİ SAĞAY’A
MESLEKTE 50. YIL

PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşil-

boğaz, hukuk ve adale-
tin yerini bulması için 50
yıl mücadele eden baro-
muz üyesi Av. Nesimi
Sağay’a teşekkür plaketi
takdim ederek, adalet ta-
dında nice uzun meslek
yaşamı diledi. 

24.11.2020
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Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz ve

yönetim kurulumuz,
Baromuzun Avukat Hakları
Merkezi önceki Başkanı Av.
Elçin Özkan Yiğit’e vermiş
olduğu emek ve
katkılarından dolayı
teşekkür plaketi takdim
ederek, “7/24
meslektaşlarımızın mesleki
sorunları için mücadele
ederek merkezimize ve
meslektaşlarımıza yönelik
özverili ve başarılı
çalışmalarından dolayı
kendisine teşekkür
ediyorum” dedi.

BAROMUZUN ÖNCEKİ AHM BAŞKANI 
AV. ELÇİN ÖZKAN YİĞİT’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

12.01.2021

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, ŞİNASİ DEVELİ
MERSİN KENT ÖDÜL TÖRENİ’NE KATILDI

Böyle bir ödül
düşüncesini

oluşturanlara ve emeği
geçenlere teşekkür eden
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Bu etkinliği
hem Mersin’in tarihine
ışık tutan 100 yıllık çınar
Av. Şinasi Develi’nin
değerlerinin ilelebet
yaşaması, hem de
edebiyatımızın
gelişmesine katkıda
bulunmuş kişileri
onurlandırmak,
eserlerinin daha yaygın
okunmasını sağlamak
adına çok önemli
buluyorum. Bu etkinliğin
gelecek kuşaklara doğru
sürmesini temenni ediyor,
kaleme almış olduğu
kitabı ile kentimizin
tarihine ışık tutan Ali
Çağlar’ı tebrik ediyorum”
dedi.

27.01.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Av. Şinasi Develi’nin anısına ölümünün
birinci yıldönümünde Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Şinasi Develi
Mersin Kent Ödül Töreni’ne katılarak, Değerlendirme Kurulunun ‘Mersin ve

Tarsus Halk Kültürü' kitabı ile ödüle layık gördüğü Ali Çağlar’ı tebrik etti. 
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, KADIN
MESLEKTAŞLARINA ÇİÇEK HEDİYE ETTİ
Baro Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, Başkan
Yardımcımız Av. Fatma
Demircioğlu ve yönetim kurulu
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu
Deprem ile birlikte kadın

avukatlarımızın, hâkimlerin, baro
personellerinin ve mahkeme
kalemlerindeki personellerin 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü tek tek kutlayarak çiçek
hediye etti. Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, “Çiçeklerle birlikte
umutlarımız da yeşersin. Kadın
emeği ve haklarının hak ettiği
değere ulaşıncaya kadar
mücadelemiz birlikte devam
edecektir” dedi. 08.03.2021

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANDI

Kent protokolü, şehit
aileleri ve gazilerin

katımıyla gerçekleşen tören,
şehitler için saygı duruşu ve

İstiklal Marşı'nın okunması ile
başladı, ardından çelenk

sunumları yapıldı.
Baro Başkanımız
Av. Bilgin
Yeşilboğaz, tek tek
şehit yakınlarına
sabır dileyerek,
“Çanakkale
Zaferi’nin 106.yıl
dönümünde başta
Büyük Önder
Mustafa Kemal
Atatürk olmak
üzere, aziz
şehitlerimizi ve
vatan
topraklarımızın
kurtarılmasında
canlarını feda eden
kahraman
atalarımızı saygıyla
ve rahmetle
anıyorum" dedi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.

18.03.2021
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Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,

2020 Ocak ayında
kaybettiğimiz Mersin’in
belleği önceki dönem Baro
Başkanlarımızdan Av. Şinasi
Develi’nin değerli yazılarını
“Şinasi Develi’nin
Kaleminden, Bize Kalan

Anılar” adlı kitapta toplayarak
yayımlayan İçel Sanat
Kulübü’nün kitap tanıtım
toplantısına katıldı.

Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Kentin
tarihine, edebiyatına,
kültürüne, coğrafyasına ışık
tutan kitabı hazırlayarak

yayımlayan İçel
Sanat Kulübü’nün
yönetimini ve
emektar üyelerini
tebrik ediyorum.
Bu projenin
paydaşı olmaktan
onur duyuyoruz.
Şinasi Başkanımız
bir Mersin aşığı,
Atatürk aşığı ve
avukatlık aşığı bir
insandı. Bu kente
ve tarihine
katkıları asla
unutulmayacaktır.
Av. Şinasi Develi
kentin hafızasının
tazelendiği
kitabıyla,
hafızamızda
nesillerce
yaşayacaktır.
Kendisini bir kez
daha saygıyla,
rahmetle
anıyorum” dedi.

MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ,
“ŞİNASİ DEVELİ’NİN KALEMİNDEN,

BİZE KALAN ANILAR” KİTABININ
TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Mersin Barosu Saymanımız Av. Ece
Kovan Demirtaş,  21-26 Mart
Ormancılık Haftası çerçevesinde
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından Şehir Hastanesi
Ağaçlandırma Projesi Sahasında
düzenlenen fidan dikimi etkinliğine
katıldı. 200 fidanın toprakla
buluşturulduğu etkinlikte fidan diken
Saymanımız Av. Ece Kovan Demirtaş,
geleceğe nefes oldu.

MERSİN BAROSU
GELECEĞE 

NEFES OLDU

25.03.2021

25.03.2021
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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ
Mersin Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Alanı’nda tören
düzenledi. Burada konuşma yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,
“Bugün adaletin, hukukun en ızdıraplı döneminin yaşandığı gündür. Aklın,

vicdanın, hukukun ve demokrasinin bittiği yerdeyiz. Tarife sığmaz halimiz” dedi.

Mersin Barosu yönetim
kurulu üyeleri, avukatlar,

CHP Mersin Milletvekili Alpay
Antmen, Yenişehir Belediye
Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP İl
Başkanı Av. Adil Aktay ve Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’ın
katılımıyla gerçekleşen tören,
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Bandosu’nun eşliğinde saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Mersin
Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz Atatürk Anıtı’na çelenk
sunmasının ardından yaptığı basın
açıklamasında, 5 Nisan Avukatlar
Günü’ nün kutlama değil,
mücadele günü olduğunu
belirterek, “5 Nisan savunma
mesleği adına, adalet adına ve
hukuk adına umutla
bakamadığımız kara gündür.
Bugün adaletin, hukukun en
ızdıraplı döneminin yaşandığı
gündür. 5 Nisan Avukatlar Günü
sadece avukatların sorunlarını
değil, ülkedeki tüm
hukuksuzlukları bir kez daha
haykırma günüdür. Avukatların her
günü, her dakikası

hukuksuzluklarla mücadele günü
olduğu gibi, 5 Nisan Avukatlar
Günü de kutlama değil, mücadele
günüdür. Ülke olarak adaletsizlik
kuşatmasıyla karşı karşıya
olduğumuz, Türkiye’de
hukuksuzluğun bir günlük
bilançosunda dahi insanların çok
ağır bedeller ödediği, avukatların
her daim tehlike altında olduğu,
hukukun işlevsizleştiği, her insanın
adalet özlemiyle kavrulduğu, bu
nedenle avukatların ülkenin dört
bir yanında adalet ateşini yaktığı,
savunma özgürlüğünün, düşünce
ve ifade özgürlüğünün tutuklandığı
bir ülkede, biz avukatların her
günü mücadele günüdür.
Karanlıkları cübbemizle
aydınlattığımız gün, yeryüzü
adaletin yüzü olduğu gün, 5 Nisan
avukatlar için kutlama günü
olacaktır” ifadesini kullandı. 

“BİR GECE ANSIZIN HER ŞEY
OLABİLİR” DÖNEMİNDEYİZ!”
Konuşmasında İstanbul

Sözleşmesi’nin feshine ve
hukuktaki yozlaşmaya dikkat
çeken Yeşilboğaz,  “Bir gece
ansızın her şey olabilir”

dönemindeyiz! Bir gece ansızın
İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçilerek kadın haklarına,
çocuk haklarına ağır darbe
yapıldığını, kadın cinayetlerine,
çocuk istismarına gözlerin ve
kulakların kapatıldığını gördü bu
ülke. Bir gece ansızın
üniversitelere, belediyelere
kayyum atandığını, doğanın,
yaşam alanlarımızın rant uğruna
talan edildiğini gördü bu ülke. Bir
gece ansızın hukuksuzca
avukatların, gazetecilerin,
akademisyenlerin, öğrencilerin,
siyasilerin tutuklandığını,
vurulduğunu gördü bu ülke.
Baroların bölünmesi yasasına karşı,
savunma yürüyüşü yapan baro
başkanlarına Ankara’nın girişinde,
milletin iradesini ve egemenliğini
temsil eden Türkiye Büyük Millet
Meclisi önünde yapılan polis
kuşatmasını gördü bu ülke.
Emekçinin alın terini, fakirin
ekmeğini sömürü torbasına
sığdırmaya çalışan yasa düzenini
gördü bu ülke. Tarife sığmaz
halimiz. Aklın, vicdanın, hukukun
ve demokrasinin bittiği yerdeyiz”
diye konuştu. 
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“SİYASİ İKTİDARDAN,
BEKLEDİĞİMİZ OLUMLU

YAKLAŞIMLARI GÖREMEDİK”
Avukatların mesleki ve

ekonomik sorunları ile avukatlara
yapılan saldırıları dile getiren Baro
Başkanı Yeşilboğaz konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Dünyayı ve
ülkemizi saran corona virüs salgını
tedbirleri nedeniyle
meslektaşlarımızla bir arada
olamasak da, meslektaşlarımız için
gerek ferdi olarak, gerekse diğer
barolarla birlikte mesleğimizin,
hukuk sistemimizin ve ülke
sorunlarının çözümüne yönelik
mücadelemizi sürdürüyoruz.
Pandemi ile ülkemizdeki siyasi ve
ekonomik istikrarsızlık,
mesleğimize çok ciddi zararlar
vermekte, meslektaşlarımızın çok
ciddi mağduriyetler yaşamasına
sebep olmakta ve avukatlık
mesleğini geriye götürmektedir.
İçinde bulunduğumuz bu zor
sürecin en az zararla atlatılması
için en büyük katkıyı sunan
meslektaşlarımızdır, hukukçulardır.
Bu konudaki rolleri yadsınamaz
olan tüm meslektaşlarımıza tek tek 

Ancak bu süre içerisinde siyasi
iktidardan beklediğimiz olumlu
yaklaşımları göremedik.  Bizlere
sunulan yargı reformundaki
paketin aksine, avukatı yargının
dışında bırakmaya, özgür
savunmayı susturmaya yönelik
yasal düzenlemelerle karşı karşıya
kalmaktayız. Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nda (HMK) yapılan
değişiklikle, avukatın duruşma
salonundan atılmasının önü
açılmıştır. Yine çıkarılan
yönetmelikle, cezaevinde avukatın
müvekkil görüşmesine sınırlama
getirilmesi, yine çıkarılan
yönetmeliklerle avukatın
müvekkiliyle görüşmelerinin
dinlenmesi, avukatın bilgi ve
belgeye ulaşmasına engel
olunarak, dosya incelemesine idari
sınırlama getirilmesiyle avukatların
işini yapması daha zor hale
getiriliyor. Ekonomik anlamda
ciddi sıkıntı içerisinde olan
avukatlık mesleğini, çıkarılan
yasalar ve yönetmeliklerle yok
etmeye, savunmayı dışlamaya
yönelik olan bu çabaların
karşısındayız.  

Hukukçular iyi niyetle hukuk
mücadelesi verirken, siyasi iktidar

tarafından hala avukatların
yetkilerinin kısıtlanmaya
çalışılması asla kabul edilemez.
Avukatlık mesleği, tarih boyunca
türlü engellemeler ve baskılarla
karşılaşmıştır. Bu engellemelerin
perde arkasında ise hep başka
kaygılar ve maksatlar olmuştur.
Mesleğimize yapılan sistematik
saldırıların tümü bu kirli
düşüncelerin ürünüdür.
Türkiye'nin hukuk tarihinin hiçbir
evresinde, avukatlar bu denli
tehlike altında olmamıştır. Ancak
avukatlık mesleğinde elde edilen
asırlık kazanımların, siyasi
otoritenin kaygıları nedeniyle yok
edilmesi ya da içinin boşaltılması
asla mümkün değildir.

“HER MEVSİM ÇOĞALIRIZ,
HER MEVSİM BÜYÜRÜZ”
Bırakın avukatları gömmeye

çalışmayı. Unutmayınız ki,
adaletin tomurcuklarıyız, her
mevsim çoğalırız, her mevsim
büyürüz. Cübbemizin gölgesinde
her mevsim özgürlük, her mevsim
insanca yaşam güvencesi vardır. En
uzun yoldur adalet, en uzun
yolculuktur avukatlık. Bırakın
devekuşu siyaseti yapmayı;
ülkemizde hukukun ahlak ve
vicdan sorununu çözün! Bağımsız
savunmanın temsilcisi olan
avukatların mesleki ve ekonomik
sorunlarını çözün. Çünkü adalet
beklentisi en yaşamsal beklentidir.
Avukatlığı yüceltmek; insan hak ve
özgürlüklerini, demokrasiyi, ülkeyi
yüceltmektir.  Hak ve özgürlükleri
savunma yolunda mücadele eden
Mersin Barosu olarak; kadına
şiddetin, çocuk istismarının, doğa
ve çevre talanının önünü açan tüm
yasal düzenlemelerin karşısında
olmaya, devam edeceğiz. Biz
hukukçular hak temelli
mesleğimizi icra etmemizin
karşısında, siyasi iktidardan ve
avukatı baktığı dosyayla
özdeşleştirip savunmaya şiddet
uygulayan vatandaşlardan saygı
bekliyoruz. Avukata yönelik
sistematik saldırıların, sözlü ve fiili
saldırıların, meslektaşlarımızın
kollukta, savcılıkta, mahkemelerde,
adliyelerde boğuştuğu yığınla
sorunların artık son bulmasını
istiyoruz. 

Mersin Barosu olarak Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün

ışığında verdiğimiz mücadele,
adalet mücadelesi, demokrasi
mücadelesi, cumhuriyet
mücadelesi, hukukun üstünlüğü
mücadelesi, insanca yaşam
mücadelesi, yaşanabilir çevre
mücadelesidir. Tüm
meslektaşlarımız ve barolar aynı
gemide olduğumuzu unutmadan
aynı mücadeleyi vermelidir. Tüm
meslektaşlarımızın 5 Nisan
Avukatlar Günü’nü yönetim
kurulumuz adına kutlarım.”
ÖZYİĞİT: “ÜLKEDEKİ SÜREÇ,
BİR SAMANDAN BİR BÜYÜK

YANGIN ÇIKARMAYA
YÖNELİK”

Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit yaptığı
konuşmasında, “Ülkemizde
yaşanan bugünkü süreç,  bir
samandan bir büyük yangın
çıkarmaya yönelik. Ülkede çıkan
büyük yangını gölgelemek adına
her türlü davranışa başvuruluyor.
Linç kampanyaları yapılabiliyor ve
yapılan bu linç kampanyalarından
da, her biri emekli olmuş, birer
vatandaştan öteye artık yükümleri
olmayan, sivil olan insanların
yapmış oldukları bir açıklamayı bir
darbe girişimi gibi lanse edip
insanları linç etme noktasında
davranan ve bununla beraber
ülkenin gündemini yokluktan,
adaletsizlikten alıp başka bir
noktaya taşımayı hedefleyen bir
anlayışla karşı karşıyayız. Bunun
için hak, hukuk ve adalet
mücadelemiz hiç yılmadan hep
birlikte sürecektir. Tüm
avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar
Günü’nü kutlarım ”dedi.
KIZILTAN: “GÜVEN ORTAMI
OLMAZSA YATIRIM OLMAZ”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Kızıltan ise, avukatların iş
dünyasının ayrılmaz bir parçası
olduğunu ifade ederek, “Sanayi,
ticaret, ekonomi nasıl gelişir? En
büyük kriter nedir? Güven
ortamıdır. Güven ortamı olmazsa
kimse cebindeki parayı yatırıma
harcamaz. Onun için hep birlikte
mücadele edip, Türkiye’de hukuku
ve diğer güvensizlik ortamı yaratan
her türlü düşüncenin önüne
geçmemiz gerekmektedir.
Hepinizin günün kutluyorum” diye
konuştu.



AKTAY: “HUKUK DEVLETİ
İLKESİ HERKESİN
GÜVENCESİDİR”

CHP Mersin İl Başkanı Adil
Aktay ise, “Hukuk işlevsiz hale
geldiyse, o ülkedeki tüm
mekanizmalar da işlevsiz hale gelir.
Bugün bunu yaşıyoruz. Bütün
mekanizmalar felç olmuş durumda.
Hiçbir kurumun işlevi kalmamıştır.
Bunun temelinde de ülkede

hukukun yok olasıdır. Hukuk
devleti ilkesi, herkesin güvencesidir.
Mal güvenliği, can güvenliği, ifade
özgürlüğü en önemli özgürlüktür.
Bunu işlevsiz hale getirirseniz, o
ülkenin ileri gitmesi, kalkınması
mümkün değildir. Şu anda da
sistem kendi kendini kilitlemiştir. 3
yıl önce bir sistem değişikliğine
gidildi. Ama maalesef bugün
geldiğimiz bu noktada görüyoruz

ki, verilen tüm yetkilerin tek kişiye
verilmesi de yetmiyor. Daha fazla
manevra çeviriyorlar. Ama
maalesef başaramayacaklar. Bu
ülkenin demokrasi birikimi vardır.
Demokrasiden yana güçleri vardır.
Demokratları vardır. Hukukçuları
vardır. Yüreğini, beynini ortaya
koyacak mücadele azmi olan
hukukçuları vardır. Hep birlikte
başaracağız” şeklinde konuştu. 
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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BARO ODAMIZDA KUTLANDI
5 Nisan Avukatlar Günü’ne

özel her yıl geleneksel çeşitli
etkinlikler düzenleyen Baromuz,
pandemi nedeniyle bu yıl baro
odamızda birlik ve dayanışma
adına pasta kesimi yaptı.

Yönetim kurulu üyelerimiz ve
meslektaşlarımızla bir araya
gelen Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Kötü zamanlar
yaşıyoruz. Umarım en kısa
zamanda ülke adına, mesleğimiz

adına, hukuk ve adalet adına
olumlu gelişmeler yaşanır.
Avukatlar Günü’nü gerçek
anlamda o gün kutlayacağız”
dedi.

05.04.2021



Mersin Barosu Tarsus İlçe
temsilciliğimiz tarafından pandemi

kurallarına uygun olarak 5 Nisan Avukatlar
Günü nedeniyle Tarsus Cumhuriyet
Alanı’nda tören düzenlendi. 

Yönetim kurulu üyemiz ve Tarsus ilçe
temsilcimiz Av. Cihan Öktem,  Tarsus’ta
görev yapan avukatlarımızla birlikte Atatürk
Anıtı’na çelenk sundu, ardından günün
anlam ve önemine ilişkin
konuşma yaptı. 

MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

129 www.mersinbarosu.org.tr/

TARSUS İLÇE
TEMSİLCİLİĞİMİZ
AVUKATLAR GÜNÜ
TÖRENİ DÜZENLEDİ

05.04.2021

ERDEMLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLEDİ 
Mersin Barosu Erdemli İlçe

temsilciliğimiz tarafından
pandemi kurallarına uygun
olarak 5 Nisan Avukatlar Günü

nedeniyle Erdemli Atatürk
Anıtı’nda tören düzenlendi. 

Yönetim kurulu üyemiz ve
Erdemli ilçe temsilcimiz Av.
Fahrettin Gürsoy ile
Erdemli’de görev yapan
avukatlarımız Atatürk Anıtı’na
çelenk sundu. Törenin
ardından Erdemli Cumhuriyet
Başsavcısı Yaşar Özkan ve
hakimlerimiz baro odamızı
ziyaret ederek tüm
avukatlarımızın 5 Nisan
Avukatlar Günü’nü kutladı.
Daha sonra hep birlikte pasta
kesimi yapıldı.

Mersin Barosu Silifke İlçe
temsilciliğimiz tarafından

pandemi kurallarına uygun olarak
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle

Silifke Atatürk Anıtı’nda tören
düzenlendi.  Yönetim kurulu

üyemiz ve Silifke
ilçe temsilcimiz Av.
Aslı Trak ile
Silifke’de görev
yapan avukatlarımız
Atatürk Anıtı’na
çelenk sundu. Daha
sonra Av. Aslı Trak,
günün anlam ve
önemine ilişkin
konuşma yaptı.

SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZDE AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLEDİ 

05.04.2021

05.04.2021
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MUT TEMSİLCİLİĞİMİZ AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLEDİ
Mersin Barosu Mut

İlçe temsilciliğimiz
tarafından pandemi
kurallarına uygun olarak 5
Nisan Avukatlar Günü
nedeniyle Mut Cumhuriyet
Alanı’nda tören düzenlendi. 

Mut ilçe temsilcimiz Av.
Hilal Aslan,  Mut’ta görev
yapan avukatlarımızla
birlikte Atatürk Anıtına
çelenk sundu. Daha sonra
avukatlarımız baro
odasında bir araya gelerek
pasta kesimi yaptı.

05.04.2021

Baro odamızı ziyaret eden
Tarsus Cumhuriyet

Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki
ve Tarsus Adalet Komisyonu
Başkanı Engin Koç,  adaletin
sağlıklı bir şekilde işlemesi için
Mersin Barosu ile her daim birlik
ve beraberlik içerisinde hareket
etmeye önem verdiklerini ifade
ederek, Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ın ve tüm
avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar
Günü’nü kutlayıp
plaket törenimize
katıldı.

Baro
Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz
konuşmasında,
savunma
mesleğini
adaletten ve
hukukun
üstünlüğü
ilkesinden taviz
vermeden,
bıkmadan, pes
etmeden uzun
yıllar icra eden,
kişi hak ve
özgürlüklerinin

koruyucusu olan meslektaşlarımıza
plaket vermenin onurunu
yaşıyorum. Meslektaşlarımıza nice
uzun meslek yaşamı diliyorum”
dedi.

Daha sonra meslekte 25. yılını
dolduran Av. Yusuf Işın, Av. Sertaç
Hayta, Av. Abdurrahman Erol, Av.
Bedriye Gül Özen, Av. Zübeyde
Nüket Benli, Av. Ayşe Bostancı,
Av. Servet Çopur ve Av. Atilla
Ayar’a, meslekte 30. yılını

dolduran Av. Mehmet Eyüp Benli
ve Av. Hüseyin Özbaş’a, meslekte
35. yılını dolduran Av. Güner
Ziylan’a, meslekte 40. yılını
dolduran Av. Kazım Çataklı, Av. Ş.
Esin Özkul, Av. İhsan Çalıcı’ya,
meslekte 50. yılını dolduran Av.
Ahmet Kemal Yurtsever ve Av.
Necdet Aşkın’a plaketleri takdim
edildi. Törenin ardından hep
birlikte Avukatlar Haftası anısına
pasta kesimi yapıldı.

TARSUS’TA MESLEKTE 25, 30, 35, 40 ve 50 YILINI
DOLDURAN AVUKATLARIMIZA PLAKET VERİLDİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyemiz ve Tarsus ilçe temsilcimiz Av.
Cihan Öktem ile birlikte,  5 Nisan Avukatlar Haftası münasebetiyle Tarsus Baro Odasını ziyaret
ederek, meslekte 25, 30, 35, 40 ve 50. yılını dolduran avukatlarımıza onur plaketi takdim etti.

06.04.2021
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Baro Odamızda
düzenlenen törende

meslekte 25. yılını dolduran Av.
Yusuf Işın, Av. Hatice Günal
Sarp, Av. Mehmet Öcal, Av.
Bedir Demirbaş, Av. Servet
Eroktay, Av. Melike Kızılay, Av.
Ali Kater, Av. Yeşim Yıldırım,
Av. Mehmet Türkmen, Av.
Mustafa Başaranoğlu, Av.
Cengiz Pazarcı, Av. Ayhan
Genç, Av. Özgür Özbek, Av.
Cengiz Çatak, Av. Sertaç Hayta,
Av. Nadir Mahir Turgut, Av.
Taner Boz, Av. Özlem Çuhadar,
Av. Kemal Bulut, Av. Sakıp Ars,
Av. İpek Dikici, Av. Resul Işık,
Av. Burcu Gökten, Av. Şule
Tektürk ve Av. Abdurrahman
Erol’a plaketlerini takdim eden
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Meslekte 25 yılını

dolduran meslektaşlarımıza nice
hukuk dolu, mücadele dolu 25
yıllar dilerim. Her birini ayrı ayrı
tebrik ediyorum. Mesleğe yeni
başlayan meslektaşlarımız bana,
“Avukatlık mesleği 25 yıl
yapılabilir mi?” Diye sordu.
Hukukun içine girdiğiniz zaman
gerçekten bu mesleğin derya
deniz olduğunu görüyorsunuz.
Bu ülkenin hukuka ne kadar
ihtiyacı olduğun görüyorsunuz
ve bu süreçte mücadele
etmekten vazgeçmiyorsunuz.
Genç meslektaşlarımıza da
buradan başarılı, uzun bir
meslek yaşamı diliyorum” diye
konuştu.

Meslektaşlarımız ise Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’a teşekkür ederek,
hak ve hukuk mücadelesinde
birlikte omuz omuza yol
alabilecekleri nice hukuklu yıllar
dilediler.  

MESLEKTE 25. YIL GURURU
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Avukatlar Haftası
münasebetiyle avukatlık mesleğine, hukuk sistemine ve
ülke sorunlarının çözümüne katkı sunan meslekte 25.
yılını dolduran Mersin Barosu üyesi avukatlarımıza,

düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti.

06.04.2021
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Mersin Cumhuriyet
Başsavcı Vekili

Ömer Faruk Güngör,
avukatlarımızın ve
hakimlerimizin
katılımıyla Baro
Odamızda düzenlenen
törende meslekte 30.
yılını dolduran Av.
Firdevs Çiğdem Us, Av.
Mehmet Ferah, Av. Atike
İlkbahar, Av. Murat Alan,
Av. Özkan Dinçer, Av.
Erdal Baltalı, Av. Hasan
Yılmaz, Av. Sevim
Küçük, Av. Muhammet
Fatih Seyit, Av. Halil Rıza
Ergün, Av. Cengiz Yıldız,
Av. Alper Vural
Özdoğan, Av. Ferhat
Fazıl Çetin, Av. Serap
İsmet Çakıroğlu, Av.
Hüsnü Bekiroğlu, Av.
Tunay Köksal, Av.
Mehmet Özcan, Av. İlkay
Mahanoğlu, Av. Hanifi
Erkayhan, Av. Yeşim
Antmen, Av. Alpay
Antmen, Av. Orhan Oğuz
Çetinkaya, Av. Kamil Veli
Ak, Av. Füsun Yegül, Av.
Ali Kamış, Av. Mehmet
Fazıl Çetkin, Av. Sevil

Özgüven, Av. Fazilet
Akbulut, Av. Derviş
Ahmet Us, Av. Bedrettin
Aydoğan ve Av. Ayfer
Dirim’e plaketlerini
takdim eden Mersin
Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Mesleğimize, baromuza,
ülkemizin hukuk
sistemine sunmuş
oldukları katkılardan ve
vermiş oldukları
emeklerden dolayı
kendilerine bir kez daha
huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Ülkemizde
hukuk sistemi her zaman
için bizleri zorlamıştır.
Zor ve meşakkatli bir
yoldan geçerken
ceremeyi en çok da
serbest avukatlık yapan
savunmanlar çekmiştir.
Ülkenin demokrasisine,
cumhuriyetin değerlerine,
hukukumuza sunmuş
oldukları katkılardan
dolayı kendilerine
teşekkür ediyor, daha
nice başarılı, hukuk dolu
meslek yılları diliyorum”
dedi.

ADALET MÜCADELESİ İLE GEÇEN 30 YIL
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, hukuk sistemi, adaletin tesisi

ve ülke sorunlarının çözümü için meslekte 30 yıl mücadele eden Mersin
Barosu üyesi avukatlarımıza düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti.

07.04.2021



Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, yönetim

kurulu üyemiz ve Erdemli ilçe
temsilcimiz Av. Fahrettin Gürsoy
ile birlikte,  5 Nisan Avukatlar
Haftası münasebetiyle Erdemli

Baro Odasını ziyaret ederek,
meslekte 25. yılını dolduran
Avukatımız Ali Kater ile önceki
dönem yönetim kurulu üyemiz
ve Erdemli ilçe temsilcimiz Av.
Hülya Yavuz Benzer’e onur

plaketi takdim etti.
Plaket töreninde konuşma

yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Hukuka ve
savunma mesleğine saldırıların
hiç olmadığı kadar ağır olduğu

bir dönemde avukatlık
mesleğini bin bir zorlukla,
asla taviz vermeden,
eğilmeden, bükülmeden
sürdüren meslektaşlarımıza
plaket vermenin onurunu
yaşıyoruz. En kutsal değer
olan; adalet, hukukun
üstünlüğü, kişi hak ve
özgürlükler için ömür
harcayan meslektaşlarımı
yürekten kutluyor, adalet
dolu nice uzun meslek
yaşamı dilerim” diye
konuştu.
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ERDEMLİ’DE MESLEKTE 25. YILINI DOLDURAN
AVUKATIMIZA PLAKETI VERİLDİ

Avukatlar Haftası
münasebetiyle Baro

Odamızda düzenlenen törenle
avukatlık mesleğinde 40. yılını
dolduran Av. Selçuk Polat, Av.
Emine Ayberkin, Av. Kazım
Çataklı, Av. Şadiye Esin Özkul, Av.
Sebahittin Ocak, Av. Leyla Ayşe

Eren, Av. Erkan Akış, Av.
Mehmet Tural ve meslekte 50.
yılını dolduran Av. Mehmet
Özdoğan, Av. Ahmet Tuğsuz
(adına Av. Görkem Özdemir),
Av. Necdet Aşkın, Av. Ahmet
Kemal Yurtsever, Av. Mustafa Gür,
Av. Erdoğan Ata, Av. Arif

Tokmakcı, Av. Hatice Odabaşı’ya
plaketlerini takdim eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Hukukumuzun, mesleğimizin,
baromuzun bu aşamalara
gelmesinde çok büyük katkıları
olan, emek veren değerli
üstatlarımıza günün anısına onur
plaketi takdim etmenin gururunu
yaşıyorum. Meslekte 40 ve 50 yıl
bir ömürdür. Yaşamının 40-50
yılını hukukla iç içe, hukuk
mücadelesi ile geçirmek gerçekten
öyle kolay değil. Baromuza,
mesleğimize, hukuk sistemimize
sunmuş oldukları katkılarından
dolayı kendilerine Mersin Barosu
ve yönetim kurulumuz adına bir
kez daha teşekkür ediyor, nice
sağlıklı ve uzun bir meslek yaşamı
diliyorum” diye konuştu. 

MESLEKTE BİR ÖMÜR PLAKETİ
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yaşamının 40 - 50
yılını hak ve hukuk mücadelesi ile geçiren avukatlarımıza

düzenlenen törenle onur plaketi takdim etti. 

08.04.2021
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5 Nisan Avukatlar Haftası
münasebetiyle meslekte 25. yılını
dolduran Av. Halil Kızılyar, Av.
Gülay Buyurgan, meslekte 30.
yılını dolduran Av. Özkan Dinçer,
Av. Halil Rıza Ergün, meslekte 40.
yılını dolduran  Av. Hasan Erden’e

plaketlerini takdim eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Onur plaketi törenlerimiz bizim
adaleti, hukuku yaşatmak için
mücadele ettiğimiz meslek
yaşamımızın en onurlu günüdür.
Meslekte 25, 30 ve 40 yıl adalet

mücadelesi vermek mesleklerin en
kutsalıdır, en zorudur. Bu nedenle
yılmadan savunma mesleğine
ömrünü adayan meslektaşlarımı
kutluyor, hukuk dolu, uzun nice
meslek yaşamı
diliyorum” dedi.

SİLİFKE’DE AVUKATLARIMIZA MESLEKTE
25, 30 VE 40. YIL PLAKETİ VERİLDİ

Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,

Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay,

yönetim kurulu üyemiz
ve Silifke İlçe

temsilcimiz Av. Aslı
Trak ile birlikte

savunma mesleğinde
25, 30 ve 40. yılını

dolduran
avukatlarımıza onur

plaketlerini Silifke Baro
Odasında düzenlenen

törenle takdim etti.

08.04.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av.

Adnan Günbay ve Erdemli'de görev yapan
avukatlarımızla birlikte, Erdemli’de Av.
Ahmet Karataş’ın avukatlık bürosunun
açılışını yaparak, “Yeni ofisin hukuk ve
adaletin tecelli etmesine vesile olmasını
temenni eder, başarılar dilerim” dedi. 

AV. AHMET KARATAŞ’IN
AVUKATLIK BÜROSU

HAYIRLI OLSUN

08.04.2021
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI
Baro Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz, 1
Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü, tam kapanma
nedeniyle özel izinli olan sivil
toplum kuruluşu ve oda
temsilcilerinden sınırlı sayıda
katılımcıyla kutladı. Törende 1
Mayıs çelengi sunulurken, kısa
yürüyüş yapıldı. Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 1 Mayıs’ın hukukun

üstünlüğünde birleşme günü
olduğuna vurgu yaptı. 01.05.2021

YEŞİLBOĞAZ: “MİLLİ BAYRAMLARIMIZIN MÜDÜRLÜKLER
NEZDİNDE KUTLANMASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Cumhuriyet Alanı’nda

düzenlenen törene katılarak, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıldönümünü,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Mersin halkı, kent

protokolü, oda, dernek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile birlikte kutladı.
19 Mayıs ruhunun hiçbir

zaman sönmeyen bir meşale
olduğunu ifade eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Bütün umutların
tükenmeye başladığı bir
dönemde Mustafa Kemal
Atatürk’ün, ‘bağımlı
yaşamaktansa ölmek daha iyidir’
diyerek Samsun’a çıkması,
bağımsızlık ve özgürlük
mücadelemizin başlangıcı

olmuştur. 19 Mayıs; Ülkemizin
cumhuriyet değerlerine, aydınlık
ve çağdaş geleceğine sahip
çıkan gençliğe duyulan bir
güvendir. Tüm devlet
protokolünün katıldığı ve bu
zaferin gerçek sahipleri halk ile
birlikte coşkuyla kutlamaya
alıştığımız bayramlarımızı
maalesef yasal engeller nedeni
ile bu şekilde kutlamak zorunda
bırakılıyoruz. Bu tür milli

bayramlarımızın, sadece
müdürlükler nezdinde
kutlanmasından en yakın
zamanda vazgeçilmesini
temenni ediyorum. Bu
bayramların asıl sahibi halktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramını kutluyor, tüm
gençlerimizi, vatandaşlarımızı
saygı ve sevgiyle
selamlıyorum." 19.05.2021
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ERDEMLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, 19 MAYIS GURURUNU KUTLADI

Mersin Barosu Kadın
Hakları Merkezi

Erdemli ilçe temsilcimiz Av.
Sibel Öngel, Erdemli
Cumhuriyet Alanı’nda
düzenlenen törene katılarak,
Atatürk’ün Samsun’a
çıkışının 102. yıldönümünü,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nı
protokol ve Erdemli halkı ile
birlikte kutladı.

19.05.2021

SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, 19 MAYIS GURURUNU KUTLADI
Mersin Barosu Silifke

ilçe temsilcimiz ve
yönetim kurulu üyemiz Av.
Aslı Trak, Silifke Cumhuriyet
Alanı’nda düzenlenen
törene katılarak, Atatürk’ün
Samsun’a çıkışının 102.
yıldönümünü, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nı protokol ve
Silifke halkı ile
birlikte kutladı. 19.05.2021

Mersin Barosu Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz,

Mersin’de SMA Tip-1 hastası 17
aylık Yağmur Deniz’e ses ve
nefes olmak için kampanya
başlatarak, Sanatçı Erdal Güney,
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve
Yağmur Deniz’in babası Mehmet
Tok ile birlikte instegram
üzerinden yapılan online yayında
bir araya geldi. 

Çok sayıda vatandaşın katılarak
izlediği canlı yayında,
kampanyanın simgesi olan
denizyıldızının sembolik
anlamda satışı yapılarak, Yağmur
Deniz’in tedavisi için destek
sağlandı. Baro Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz, “Damlaya damlaya

göl olur. Gelin biz bu gölü deniz
yapalım” diyerek avukatları, iş
dünyasını ve vatandaşları Yağmur
Deniz’e umut olmak için destek
vermeye davet etti. Yeşilboğaz,
“Yaşam hakkı kutsaldır ve
Anayasal haktır. Devletin hastalık
çeşidi seçme hakkı yoktur. Devlet
SMA hastası çocuklarımızın
tedavisini ücretsiz sağlamak,
onları yaşatmak zorundadır. Bu

sosyal devlet ilkesinin gereğidir”
dedi.  Sanatçı Erdal Güney ve
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan,
Yağmur Deniz’i yaşam hakkına
kavuşturmak için ellerinden gelen
desteğini vereceğini ifade etti.
Baba Mehmet Tok ve katılımcılar
ise, kampanyayı başlatan Baro
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a ve
destek veren herkese teşekkür
etti.

MERSİN BAROSU SMA
TİP-1 HASTASI YAĞMUR
DENİZ’İ YAŞATMAK İÇİN

KAMPANYA BAŞLATTI

25.05.2021


