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Meslektaşlarımızın sorunla-
rını dinleyen Cumhuriyet

Başsavcısı Yaşar Özkan yaptığı ko-
nuşmasında, yargısal sorunların
ancak yargının üç sacayağının bir-
lik içerisinde olması halinde çözü-
lebileceğini, bu konuda Mersin
Barosunun desteğini önemsedikle-

rini belirtti. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-

şilboğaz ise hukuk sistemimizdeki
aksaklıklara ve savunmanın üzerin-
deki baskılara değinerek, “Hâkim,
savcı ve avukatların ortak amacı
adaletin tecelli etmesini sağlamak-
tır. Yargının tam bağımsız olması,

savunmanın zayıflaması değil güç-
lenmesi için bu ülkede yetişen her
hukukçunun mücadele etmesi mes-
lek ilkesidir. Dayanışmanın arttığı,
sorunların çözüme kavuştuğu, hu-
kukun üstünlüğünün sağlandığı bir
adli yıl diliyorum”
diye konuştu. 

ERDEMLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI
ÖZKAN’A, ERDEMLİ BARO ODAMIZA ZİYARET

Erdemli Cumhuriyet
Başsavcısı Yaşar
Özkan, Erdemli Baro
Odasını ziyaret
ederek Baro
Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
yönetim kurulumuz
ve avukatlarımızla
bir araya gelerek
yeni adli yılı kutladı.

01.09.2020

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN ERDEMLİ
CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZKAN’I ZİYARET

Baro Başkanımız
Av. Bilgin
Yeşilboğaz,
Erdemli
Cumhuriyet
Başsavcısı Yaşar
Özkan’ı ziyaret
ederek 2020-
2021 yeni adli
yılın ülkemize ve
kentimize hayırlı
olmasını, ülke ve
mesleki
sorunlarına
çözüm
getirmesini
temenni etti. 

Erdemli ilçe temsilcimiz ve
yönetim kurulu üyemiz Av.

Fahrettin Gürsoy ile yönetim
kurulu üyemiz Av. Ece Kovan
Demirtaş’ın eşlik ettiği ziyarette,

avukatların adliyelerde yaşamış
olduğu sorunların çözümüne
yönelik fikir alışverişi yapıldı.
Adliyede avukatların önündeki
engellerin kaldırılmadı ve

adaletin vaktinde sağlanması için
Mersin Barosu’nun da görüşleri
doğrultusunda işbirliği yapılacağı
konusunda görüş
birliğine varıldı. 01.09.2020
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TARSUS CUMHURİYET BAŞSAVCISI TİRYAKİ VE KOMİSYON
BAŞKANI KOÇ’TAN TARSUS BARO ODASINA ZİYARET

Tarsus Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan

Murat Tiryaki ve Tarsus
Adalet Komisyonu
Başkanı Engin Koç,

Tarsus Baro Odamızı
ziyaret ederek, Baro

Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, yönetim

kurulumuz ve
avukatlarımızın yeni adli

yılını kutladı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Murat Tiryaki ile

Tarsus Adalet Komisyonu Başkanı
Engin Koç, meslektaşlarımızın mes-
leki sorunlarını ve beklentilerini din-

ledi. Yargı camiasının avukatı, ha-
kimi, savcısı ve adliye çalışanları ile
birlikte adaletin tecelli etmesi, va-
tandaşın hakkına kavuşması için
hep birlikte mücadele etmesi gerek-

tiği, ortak paydanın adaletin tecellisi
olduğu ve sorunların ancak karşılıklı
hoşgörü, diyalog ve empati ile çözü-
lebileceği vurgu-
landı. 01.09.2020

Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan
Murat Tiryaki ve Tarsus Adalet Ko-
misyonu Başkanı Engin Koç’u ziyaret
ederek, 2020-2021 yeni adli yılın ül-
kemize ve kentimize hayırlı olma-
sını, ülke ve mesleki sorunlarına
çözüm getirmesini temenni etti. 

Genel Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay, yönetim kurulu üyemiz Av.
Ece Kovan Demirtaş, Tarsus ilçe tem-
silcimiz ve yönetim kurulu üyemiz
Av. Cihan Öktem’in de eşlik ettiği zi-
yarette, avukatların adliyelerde yaşa-
mış olduğu sorunların çözümüne
yönelik fikir alışverişi yapılarak, yeni
adli yılda sorunları en aza indirmek
için işbirliği yönünde ortak görüşe
varıldı.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN TARSUS
CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE ADALET

KOMİSYONU BAŞKANI’NA ZİYARET

01.09.2020

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Genel

Sekreterimiz Av. Adnan Günbay,
yönetim kurulu üyemiz ve Silifke
ilçe temsilcimiz Av. Aslı Trak ile
birlikte Silifke Baro Odamızda
avukatlarımızla bir araya gelerek,
2020-2021 adlı yılı kutladı ve yeni
adli yılda baromuzdan
beklentilerini dinledi. 

Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, mesleki sorunların
çözümü için verdikleri
mücadelede, yeni adli yılda daha
örgütlü ve dayanışma içerisinde
mücadele edilmesi gerektiğini
ifade etti. 03.09.2020

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM
KURULUMUZ, SİLİFKE BARO ODAMIZI ZİYARET ETTİ
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, SİLİFKE
CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZGENÇ’E ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, Genel
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay,
yönetim kurulu üyemiz ve Silifke
ilçe temsilcimiz Av. Aslı Trak ile
birlikte, Silifke Cumhuriyet
Başsavcısı Tahir Özgenç’i ziyaret
ederek yeni adli yılını kutladı. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, toplumun adalete hızlı
bir şekilde erişememesinin bir
nedeninin de, avukatların adliyede
karşılaştıkları engellemeler
olduğunu belirtti. Ziyaret
kapsamında sorunların çözümünde
ve adaletin tesisinde hep birlikte
hareket edilmesi konusunda
hemfikir sağlandı. 03.09.2020

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, ANAMUR BARO ODASINI ZİYARET ETTİ
Mersin Barosu Başkanımız

Av. Bilgin Yeşilboğaz,
Anamur Baro Odasını ziyaret
ederek avukatlarımızla bir araya

geldi.
Anamur temsilcimiz Av. Murat

Kılıç’ın da eşlik ettiği ziyarette
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

meslektaşlarının yeni adli yılını
kutlayarak mesleki sorunlarını ve
baromuzdan taleplerini dinledi.
Mesleki sorunların en zirvede

olduğu bir süreç
içerisinde olduklarını
belirten Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Barolarla örnek
dayanışma
sergiliyoruz. Bütün
meslektaşlarımızın da
bu dayanışmaya destek
vermesini bekliyoruz”
dedi. 04.09.2020

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Anamur temsilcimiz

Av. Murat Kılıç ile birlikte Anamur
Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan
Seyfettin Ünal’ı ziyaret etti. 

Yeni görevinin ve yeni adli yılın hayırlı
olmasını temenni eden Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, adliyede avukatlarımızın
yaşadığı sıkıntıların vatandaşın adalete
erişimini olumsuz etkilediğini, Anamur’un
adliye sorununun bir an önce çözülmesi
gerektiğini belirtti. Yeni adli yılda adaletin
önündeki engellerin kaldırılması için birlik
içinde çalışmalar yapılması konusunda
görüş birliğine varıldı. 

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÜNAL’A ZİYARET

04.09.2020
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Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Mut

Baro Odamızı ziyaret ederek
meslektaşlarıyla bir araya
gelerek yeni adli yılı kutladı.
Baromuzun mesleki, sosyal,
eğitim hizmetleri, kurumsal
iletişimi ile mesleki sorunlar
hakkında meslektaşlarının görüş
ve önerilerini dinleyen
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Mesleğimizin
içinde bulunduğumuz zor
süreci aşmak için mücadele
etmek, tüm meslektaşlarımızın
görev ve sorumluluğudur.  Yeni
adli yılda mücadelemizi
büyütmek zorundayız” dedi.  

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, MUT BARO ODASINI ZİYARET ETTİ

07.09.2020

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, MUT CUMHURİYET BAŞSAVCISI YILMAZ’A ZİYARET

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mut ilçe temsilcimiz Av.

Müfit Seymen ile birlikte Mut Cumhuriyet
Başsavcısı Zübeyde Yılmaz'ı ziyaret ederek
yeni adli yılını kutladı.

İlçe avukatlarının adliyede yaşadıkları so-
runların ele alındığı görüşmede, işbirliği içe-
risinde hareket edilerek avukatların yaşamış
oldukları sorunların tespitinin yapılıp, yeni
adli yılda adaletin tecellisinin sekteye uğra-
maması çözüm adına gerekli adımların atıl-
ması yönünde ortak karar alındı. 07.09.2020

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Azerbaycan Barolar Birliği
Başkanı Av. Anar Baghirov’a “Savaşın

değil, barışın yanındayız” içerikli destek
mektubu göndererek, uluslararası

alanda yaşanacak hukuksuzlukların son
bulması için, bölgede barışın egemen

olması için, savaş mağdurlarının
yaralarının sarılması için Mersin Barosu

olarak ortak mücadelede yer almaya
hazır olduklarını belirtti.

BAROMUZDAN
AZERBAYCAN’A

DESTEK MEKTUBU

30.09.2020
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ÖZEL ERDEMLİ BİREY KOLEJİNDEN
BAROMUZ ÜYELERİNE %30 EĞİTİM BURSU
Mersin

Barosu ile
Özel Erdemli Birey
Okulları arasında
imzalanan protokol
kapsamında Mersin
Barosu üyelerimizin
ve çalışanlarımızın
eğitim gören
çocuklarına, 2020-
2021 yılı eğitim-
öğretim döneminde
verilecek olan
eğitim
hizmetlerinde ilan
edilen güncel eğitim
ücretleri üzerinden
%30 oranında
eğitim bursu
sağlandı.

01.09.2020

03.09.2020
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BAROMUZ ÜYELERİNE, %15 İNDİRİMLİ
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ 

Mersin Barosu ile
Maya Kreş ve Gündüz

Bakımevi arasında
imzalanan protokol
kapsamında, Mersin
Barosu üyelerimiz,

aileleri ve
çalışanlarımızın

çocuklarına, 
2020-2021 yılı 
eğitim-öğretim

döneminde verilecek
olan hizmetlerde

güncel eğitim ücretleri
üzerinden %15

oranında indirim
sağlanıyor.

14.09.2020

16.09.2020

Mersin Barosu ile öğretim kurs hizmeti
veren Mersin Net Eğitim arasında

imzalanan protokol kapsamında, Mersin
Barosu üyelerimizin ve çalışanlarımızın

çocuklarına, 2020-2021 yılı eğitim-
öğretim döneminde verilecek olan

eğitim hizmetlerinde ilan edilen güncel
eğitim ücretleri üzerinden peşin

ödemelerde %30, taksitli ödemelerde
%25 oranında indirim sağlanıyor.

MERSİN BAROSU
ÜYELERİMİZİN ÇOCUKLARINA

İNDİRİMLİ KURS HİZMETİ
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Mersin Barosu ile Özel
Mersin Akademi Hastanesi
arasında yapılan protokol
yenilenmiş olup, Mersin

Barosu üyesi ve çalışanları ile
birinci derece yakınlarına

ayakta - yatarak tedavilerde
ve ameliyatlarda %20 indirim

uygulanmaktadır. 

ÖZEL MERSİN
AKADEMİ HASTANESİ
İLE İNDİRİMLİ SAĞLIK
HİZMETİ PROTOKOLÜ

İMZALANDI

16.10.2020

Mersin Barosu
üyelerimizin

sevdikleriyle birlikte
kahve eşliğinde vakit
geçirebilmeleri için

Cupkofi ile %20
indirimli hizmet

anlaşması yapılmıştır. 
19.10.2020

BAROMUZ
ÜYELERİNE
İNDİRİMLİ

KAHVE KEYFİ 
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BAROMUZ ÜYELERİNE
“MARKETSENİN. COM” DAN

%10 İNDİRİMLİ 
ALIŞVERİŞ İMKÂNI

Mersin Barosu üyelerimizin
“marketsenin.com” internet sitesi ve mobil

uygulamaları üzerinden yapacakları alışverişlerde
%10 indirim uygulanacaktır. İndirim
uygulanabilmesi için kupon kodu alanına
“BARO33” kodunun girilmesi
zorunludur. Bilginize sunarız. 02.11.2020

Baroların olağan genel kurul ve seçimlerinin
hukuksuzca ertelenmesine karşı verilecek

ortak mücadelenin konuşulduğu ziyarette Baro
Başkanlarımız; “Yandaş, cübbesi düğmeli barola-
rın sayısını artırmak ve TBB Başkanı Metin Feyzi-
oğlu’nu korumak için pandemi bahane
gösterilerek baro seçimlerinin hukukun çiğnenerek
ertelenmesi, baroların özgür ve bağımsız sesinden
ne derece korkulduğunun apaçık bir göstergesidir.

Barola-
rın susturul-
masına
yönelik ya-
pılan tüm
saldırılar ve
engelleme-
ler bizleri
daha da
güçlendiri-
yor, daha
da birleşti-
riyor. Biz
güçlen-
dikçe de,
susturma

politikaları daha da artmaktadır. Bizi susturmak
halkı, vatandaşı susturmaktır, hak arama özgürlü-
ğünü engellemektir. Ama baskıları hiçbir zaman
sinmeyeceğimizi ve sindirmeyeceğimizi en net bir
şekilde Ankara yürüyüşünde de gösterdik. Bir gün
herkese lazım olacak dediğimiz adalet, genelge
devleti ile değil, hukuk devleti ile sağlanır” şek-
linde değerlendirme yaptı.

TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN
BİR ARAYA GELDİLER

Mersin Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız,
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı

makamında ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında tüketici sorunları,

tüketicilerin yasal hakları konusunda
bilinçlenmeleri, tüketicilerin yasayla kendilerine
tanınan hakları kullanmayı öğrenmeleri için
neler yapılması konusunda fikir
alışverişi yapıldı. 10.11.2020

10.11.2020

BARO BAŞKANLARIMIZDAN
ORTAK SES: “SİNMEYECEĞİZ,

SİNDİRMEYECEĞİZ”
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı,

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a
dayanışma ziyaretinde bulundu. 
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Mersin Barosu
Başkanı Bilgin

Yeşilboğaz
açıklamasında, “Mersin
merkezli birçok ilde
yapılan operasyon
sonucu yasa dışı bahis
çetesi olarak
nitelendirdiğimiz ve
vatandaşlarımızı
dolandıran büyük bir
çete gözaltına alınmıştı.
Bu şüphelilerden 16
tanesi tutuklama
istemiyle mahkemeye
sevk edilerek
tutuklanmıştır. Bu çetenin
faaliyetlerine baktığınız zaman
gerçekten vatandaşlarımızın çok
mağdur edildiğini, birçok
vatandaşımızın tüm parasının
alındığını ve dolandırıldığını
görmekteyiz. Bu çete bir
meslektaşımızın kimliğini
kullanarak kendilerine resmi bir
statü vererek, kendilerinin yapmış
oldukları dolandırıcılık olaylarını
meşru hale getirmeye çalışmıştır”
şeklinde konuştu.

“AVUKAT BU TÜR
ORGANİZASYONLARDA ASLA

GÖREV YAPMAZ, PARA
İSTEMEZ, TEMİNAT VERMEZ”

Vatandaşlara uyarıda bulunan
Yeşilboğaz, “Bu çete, ‘Bahis
kazandınız, ‘Masrafı ve vergiyi
gönderdiğiniz takdirde,
kazandığınız para sizin hesabınıza
transfer edilecektir’ diyerek
vatandaşlarımızı dolandırıyorlar.

Vatandaşlarımız asla
böyle bir para gönderimi
yapmasınlar. Bu tür
olaylarda dolandırıcılara
prim vermesinler. Bu tür
organizasyonlarda hiçbir
avukat kesinlikle görev
yapmaz, sürece dâhil
olmaz, sizi arayıp
teminat vermez, para
talep etmez. Bunlara
itibar edilmemesini
özellikle rica ediyoruz.
Bu süreçte bir
meslektaşımız çok ciddi
zararlar gördü. Kimliği
kullanılarak birçok

yerde hakkında dava açıldı. Biz
meslektaşımızın yanındayız. Bu
çetenin işlemiş olduğu suçlarının
cezasını çekmesi için
meslektaşımızla birlikte dosyaya
müdahil olacağız. Vatandaşlarımızı
bu konuda bilgilendirmek ve
uyarmak bizim kamu görevimiz.
Vatandaşlarımız sanal dünyadaki
bu tür olaylara asla tevessül
etmesinler” ifadesini
kullandı. 

Niğde İli ve İlçeleri
Kültür ve

Dayanışma Derneği
Mersin Şube Başkanı
Baha Altınkaya ve dernek
yönetimi Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’a makamında
nezaket ziyaretinde
bulundu. Dernek
yönetiminden
meslektaşımız Av. Ali
Fuat Kara’nın da
bulunduğu ziyarette
baromuzun ve derneğin
faaliyetleri hakkında
karşılıklı sohbet edildi.

30.11.2020

12.11.2020

NİĞDELİLER DERNEĞİ’NDEN BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, AVUKATLIK UNVANINI
KULLANAN DOLANDIRICILIK ÇETESİNE KARŞI UYARDI

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen
operasyonda kendilerini avukat olarak tanıtarak ve Mersin Barosuna kayıtlı bir avukatın kimliğini kullana-
rak sosyal medya hesapları üzerinden sahte bahis kuponu düzenleyip çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları
iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişiden 16’sının tutuklandığı davada vatandaşları sahte avukatlara ve dolan-
dırıcılara karşı uyardı. Yeşilboğaz, “Bu tür organizasyonlarda bir avukat asla sürece dahil olmaz, para iste-

mez, teminat vermez. Bu tür taleplere itibar etmeyin, dolandırıcılara prim vermeyin” dedi.



Mersin Barosu ile City Hospital arasında
imzalanan protokol kapsamında baromuz

üyelerine muayene, tetkik ve ayakta tedavi

hizmetlerinde %15, ameliyatlarda ise %10 indirim
uygulanacaktır. Bilginize sunarız. 
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Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,

Anamur Baro Odasını ziyaret
ederek avukatlarımızla bir araya
geldi. Anamur temsilcimiz Av.
Murat Kılıç’ın da eşlik ettiği
ziyarette Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, meslektaşlarının yeni
yılını kutlayarak mesleki
sorunlarını ve baromuzdan
taleplerini dinledi. Mesleki
sorunların en zirvede olduğu bir
süreç içerisinde olduklarını
belirten Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, meslektaşlarına
avukatları yok sayan ve
değersizleştiren yeni yasa tasarıları

hakkında bilgiler vererek, mesleki
sorunlar ve çözüm önerileri ile
ilgili diğer barolarla birlikte Adalet
Bakanlığı’na ortak başvuruda
bulunduklarını söyledi. Başkanımız

Yeşilboğaz,“Barolarla örnek
dayanışma sergiliyoruz. Bütün
meslektaşlarımızın da bu
dayanışmaya destek vermesini
bekliyoruz” dedi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, ANAMUR
BARO ODASINI ZİYARET ETTİ

25.12.2020

30.12.2020

BAROMUZ ÜYELERİNE CITY HOSPITAL’DAN İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ
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Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı R. Kaya Tepe, kent

protokolü ve gazetecilerin katılı-
mıyla gerçekleşen törende konuşma
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Gerçeklerin er ya da
geç maalesef ortaya çıkma gibi bir
huyu vardır. Bunları ortaya çıkaran
iki meslek grubu vardır. Birisi avu-
katlardır, diğeri basındır. Ancak
gerçekler çok da kimsenin hoşuna
gitmez. Bugün burada aslında ga-
zeteciliğin ne aşamada olduğunu
konuşmamız gerekiyor. Bu önemli
günün kutlama değil, mücadele
günü olarak anılması gerektiğini
düşünüyorum.  

Ülkemizin dünyada basın öz-
gürlüğü sıralamasında neden 154.
sırada yer aldığının söylenmesi, ko-
nuşulması ve bu konunun irdelen-
mesi gerekiyor. Neden hoşunuza
gitmeyen haberlerin yapıldığı basın
organlarının ilan kurumundan en
az payı aldığı ve basının ele geçiril-
meye çalışıldığı burada masaya ya-
tırılmalıdır. Gazeteciler özgürdür,
bağımsızdır, halkın özgür sesidir di-
yorsak, gazetecilerin bunu yerine

getirmesi, bu imkanların yaratılması
gerekiyor. Biat etmeden, kalemle-
rini kiralamadan, yandaş olmadan
özgürce sadece toplumun sesi ol-
maları gerekiyor. Basın emekçileri
ve avukatlar hakikat için mücadele
ederler. Bu iki unsuru birbirinden
ayırt etmiyorum. Çünkü mücadele-
leri iç içedir. Demokrasi ve hukuk

güvenliği çerçevesinde bu sorunla-
rın, engellerin ortadan kaldırıldığı,
bu sorunların konuşulmadığı bir dö-
nemde, ne baskıcı, ne zor günler
varmış diye andığımız ancak ortak
mücadele ile bunları aştığımız gün-
lerde, gazetecilerimizin gününü kut-
lamak isterim. Sevgi ve saygılarımı
sunarım” dedi. 

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, 10 OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ TÖRENİNE KATILDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği törene katıldı.

11.01.2021
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, TMMOB Ziraat

Mühendisleri Odası Mersin Şube-
si’nin, Tarımsal Öğretimin 175. yılı
nedeniyle Cumhuriyet Alanında dü-
zenlediği kutlama törenine katıldı. 

Ziraat Mühendisleri Odası Mer-
sin Şube Başkanı Necmi Birim, yö-
netim kurulu ve kent protokolünün
katılımıyla gerçekleşen törende Baş-
kanımız Yeşilboğaz, “Cumhuriyet
döneminde Mustafa Kemal Ata-

türk’ün, ‘Milli Ekonominin temeli zi-
raattır’ düşüncesi ile tarıma verdiği
önem, ülke tarımının bir sektör ha-
line gelmesini sağlamış, Türkiye üre-
terek kendi kendine yeten bir ülke
olmuştur. Temel besin maddelerini
ithal eden değil, üreterek yine kendi
kendine yeten bir ülke olmak için
politikalar üretilmelidir. Tarımsal
Öğretimin 175. yılı kutlu olsun”
dedi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “TÜRKİYE
İTHAL EDEN DEĞİL, ÜRETEREK KENDİ
KENDİNE YETEN BİR ÜLKE OLMALIDIR”

18.01.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Şanlıurfa Cumhuriyet
Başsavcılığı görevinden Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığına atanan
Tolgahan Öztoprak’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. 

Genel Sekreterimiz Av. Adnan

Günbay, Başkan Yardımcısı
Av. Fatma Demircioğlu,
yönetim kurulu üyelerimiz
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem
ve Av. Kazım Yüksel’in de
eşlik ettiği ziyarette, adaletin tecelli
etmesi, vatandaşların adalete

erişiminin kolay sağlanması için
baro ve başsavcılığın ortak hareket
etmesi gerektiği konusunda ortak
görüşe varıldı. Başkanımız
Yeşilboğaz ve yönetim kurulumuz
Başsavcı Öztoprak’a yeni görevinin
Mersin’e ve hukuk camiasına
hayırlı olması temennisinde
bulundu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu
ifade eden Mersin Cumhuriyet
Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ise,
adaletin tesisi için Mersin Barosu
ile ortak çalışmaktan mutluluk
duyacağını ifade etti.

BARO YÖNETİMİMİZDEN, BAŞSAVCI
ÖZTOPRAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

18.01.2021
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Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Abdullah Öncel,

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ı ziyaret ederek,
avukatlık mesleğinin sorunları,
mesleğin içerisinde bulunduğu
durum, pandemi süreci ile
birlikte daha da artan
meslektaşların sorunlarının
çözümü için ortak yapılması
gereken projeler hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten mutluluk
duyduğunu ifade eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, sorunların ancak
birlik ve dayanışma içerisinde
çözülebileceğini ifade etti.

ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANI ÖNCEL’DEN,
BARO BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

18.01.2021

Deva Partisi
Mersin İl

Başkanı Cenk
Cenkcimenoğlu ile
yönetim kurulu üyeleri
Av. Esra Özkörüklü,
Av. Tamer Örs, Av.
Abdullah Birkan
Ölmez, Av. Muhammet
Yılmaz, Av. Mustafa
Melih Özdemir ve Av.
Eyüp Düşünüklü Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ı
makamında ziyaret etti.

Mersin ve ülke
sorunlarının
konuşulduğu ziyarette,
baromuzun ve partinin
yapmış olduğu projeler
hakkında bilgiler
verildi. Ziyaretten
mutluluk duyduğunu
ifade eden Başkanımız
Yeşilboğaz, Deva
Partisi il yönetimine
çalışmalarında başarılar
diledi. 

DEVA PARTİSİ MERSİN İL YÖNETİMİNDEN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

19.01.2021
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DİVAN OTEL İLE İNDİRİMLİ KONAKLAMA
HİZMETİ SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Divan Otel Kurumsal Satış Müdürü Ahmet Külçür, Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşme kapsamında Mersin Barosu ile Divan Otel
arasındaki indirimli hizmet sözleşmesi yenilenmiş olup, baromuz üyelerine özel fiyatlarla

otelde konaklama imkânı devam etmektedir. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.  

19.01.2021
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Mersin Barosu ile Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi arasındaki sağlıkta
indirim protokolü yenilenmiş olup; Mersin Barosu üyesi avukatlarımıza, baro

personellerimize ve birinci derece yakınlarına muayene fark ücretlerinde %20,
tıbbi tahlil, tetkik ve benzeri diğer uygulamalara ilişkin çıkan ücret farklarına

%10 indirim yapılacaktır. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz.

ÖZEL MERSİN SİSTEM CERRAHİ TIP MERKEZİ
İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ YENİLENDİ

19.01.2021
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN,
AKDENİZ BÖLGE VE GARNİZON
KOMUTANI GEDİK’E ZİYARET

Baro Başkanımız
Av. Bilgin

Yeşilboğaz, Genel
Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay ile birlikte
Akdeniz Bölge ve
Garnizon Komutanlığı
görevine atanan
Tuğamiral Fuat Gedik’e
hayırlı olsun ziyaretinde

bulundu. Kent gündemi
ve yapılacak çalışmalar
hakkında sohbetin
yapıldığı ziyarette, Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Tuğamiral
Fuat Gedik’e yeni
görevinde başarılar diledi.

21.01.2021

Ülkede yaşanan tüm çıkmazların hukuk krizi içe-
risinde olmamızdan kaynaklandığını belirten

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ekonomik kriz,
cumhuriyet değerlerinden ve kazanımlarından kopuş,
demokraside, laiklikte, çağdaş hukuk sisteminde, kişi
hak ve özgürlüklerinde geriye gidiş, savunmanın temsil-
cisi avukatlara yapılan baskı ve yıldırma politikaları, top-
lumsal buhran, toplumsal şiddet, suç oranlarındaki artış,
hukuk krizinin aşılamamasından, hukukun üstünlüğü-
nün sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Hukuk
düzlüğe çıkmadıkça, ülke olarak düzlüğe çıkmamız
mümkün değildir” dedi. Ziyaretten mutluluk duyduğunu
ifade eden CHP İl Başkanı Adil Aktay ise, hukukçu bir si-
yasetçi olarak, yaşanabilir bir ülke, çağdaş bir gelecek,
özgür ve mutlu yarınlar için mücadele ettiklerini söyledi.

YEŞİLBOĞAZ: "TÜM
ÇIKMAZLARIN SEBEBİ
HUKUK KRİZİ"

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, CHP İl Başkanı Adil Aktay’ı
makamında ziyaret ederek kent, ülke,

hukuk sistemimiz, avukatların sorunları ve
yapılan çalışmalar hakkında sohbet edildi.

22.01.2021

Mersin ve ülke
sorunları ile

hukuk sistemindeki
aksaklıkların
konuşulduğu ziyarette
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Siyasilerin öncelikli
hedefi, mücadelesi
hukuk ve adaleti
yaşatmak olmalıdır. Bu
sıradan bir mücadele
değildir. Hukuk
yaşarsa insan yaşar. Bu
ülkenin çıkarları,
toplumsal huzurun
sağlanması için hep
birlikte hukuk

mücadelesi vermek
zorundayız” diye
konuştu.

Ziyaretten mutluluk
duyduklarını ifade
eden İyi Parti Mersin İl
Başkanı Mehmet
Dutar, “İyi Parti olarak,
Türkiye’de doğru olan
her şeyin yanındayız.
Bize ihtiyaç
duyduğunuzda İyi Parti
olarak her türlü
yanınızda olacağımızı
belirtiriz. Hukuk
mücadelenizde destek
olmaya hazırız” dedi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “HEP BİRLİKTE HUKUK MÜCADELESİ VERMEK ZORUNDAYIZ”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, İyi Parti Mersin İl
Başkanı Mehmet Dutar ve yönetim kurulunu ziyaret etti. 

22.01.2021
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Baro Başkanı Yeşilboğaz, Ak-
kuyu nükleer santrali ve Mer-

sin’in Karaduvar Mahallesi’nde tüm
çevrecilerin ve bölge halkının tepki-
sine rağmen bölgede yaşam hakkını,
tarım, turizm ve balıkçılık sektörünü
yok edecek polipropilen tesisi çalış-
malarının önüne geçmek için hu-
kuksal mücadelelerinin devam

ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı
kararı ile koruma statüsü 2700 de-
kardan 83 dekara düşürülen Alata
Enstitisüne ait arazinin bazı alanları-
nın sürdürülebilir koruma ve kont-
rollü kullanım statüsüne
çevrilmesinin, alanın ranta açılma-
sına imkân sağlayacağını söyleyen
Yeşilboğaz, “Mersin ranta kurban

edilmesin. Mersin’i artık rahat bıra-
kın. Konumu itibari ile kalkınmaya
ve gelişmeye çok açık olan kenti-
miz,  akıl almaz kararlarla geriye gi-
diyor. Kent ile ilgili alınacak
kararlarda halkın, bu kentin bilim
insanlarının, alanında uzman kişile-
rin sesine kulak verilmeli, hukuka
uygun olup olmadığı değerlendiril-
melidir. Mersin’in geleceğini yok et-
meyin. Bu konuda Mersin'deki tüm
kurumların güç birliği yapması ve
Mersin'in gelişmesi için el ele ver-
mesi gerekiyor ” diye konuştu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu
ifade eden Ziraat Mühendisleri
Odası Mersin Şube Başkanı Necmi
Birim ise, polipropilen tesisi ve Ak-
kuyu nükleer santrali yapımı ile
Alata Enstitüsü’ne ait alanla ilgili alı-
nan kararın kenti körelteceğine
vurgu yaparak, bu projelerden vaz-
geçilmesi gerektiğini, bu konuda
oda olarak üzerlerine düşeni yap-
maktan çekinmeye-
ceklerini söyledi.

YEŞİLBOĞAZ:  “MERSİN RANTA KURBAN EDİLMESİN”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube
Başkanı Necmi Birim’i ve yönetim kurulu üyelerini makamında ziyaret ederek, Mersin'de

yapılması planlanan polipropilen tesisleri, Alata Enstitüsüne ait arazi hakkında alınan
kararın ve Akkuyu nükleer santral yapımının Mersin’e verdiği zararların konuşuldu.

22.01.2021

Ziyaretten mutluluk
duyduğunu ifade

eden İl Müftüsü Dr.
Şaban Kondi ise sosyal ve
kültürel faaliyetlerinde
kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içerisinde hizmet
vermeye önem
verdiklerini söyleyerek,
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’ı ve
yönetim kurulumuzu, hak
ihlallerine ve toplumsal
sorunlara karşı yapmış
olduğu çalışmalardan
dolayı tebrik ederek,
başarılar diledi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN İL MÜFTÜSÜ KONDİ’YE ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’ye nezaket

ziyaretinde bulundu. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, demokrasinin temel şartlarından
birisinin farklılıklara saygı göstermek olduğunu belirterek, “Farklılıklarımız, birbirimizi

tamamlayan zenginliklerimizdir, çatışma sebebimiz olmamalıdır. Mersin ise bunun en güzel
örneğini sergilemektedir. Mersin’e vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi. 

29.01.2021
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Ülkemizde ve Mersin’de yaşa-
nan hak ihlallerinin konu-

şulduğu ziyarette, hak ihlallerine
karşı ortak mücadele verilmesi ko-
nusunda görüş birliğine varıldı. Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Baro’nun ve İnsan Hakları Der-
neği’nin ortak amacı, insan hakları
savunucusu olup bu konuda müca-
dele etmektir. Ülkemizde ve Mer-
sin’de yaşanan hak ihlallerini
masaya yatırdık. Ayrıca, Geçtiğimiz
günlerde Emek ve Demokrasi Plat-
formu bileşenleri ile birlikte Mer-
sin’in Adanalıoğlu Mahallesi’nde
Suriyeli işçi ve ailelerinin yaşadığı
çadırı ziyaret edip sorunları yerinde
tespit etmiştik. Çadırda 200’ü çocuk
olmak üzere 600 kişi temel insani
hizmetlerden mahrum bırakılmıştır.
Suriyeli misafirlerimiz savaşın ka-
ranlık yüzünden kaçıp, sefaletin

soğuk kucağında yaşam mücadelesi
vermektedir. Suriyelilerin insanlık
dışı yaşam şartlarının iyileştirilmesi
için bu konuda yapılacak ortak pro-
jeler konusunda fikir alışverişi yap-
tık. Kaçak kullanım olduğu
gerekçesiyle çadırın elektriği Toros-
lar EDAŞ tarafından kesilmişti. Ortak
girişimlerimiz sonucunda elektriğin
yeniden bağlanacağı duyumunu
aldık. Konunun takipçisi olacağız.
Çadırdaki yaşam krizinin her geçen
gün daha da derinleşmeden iyileşti-

rilmesi için elimizden gelen desteği
vereceğiz. Hak ihlalleri yaşam bi-
çimi olmamalıdır” diye konuştu. 

İHD Mersin Şube Başkanı Hakkı
Demir ise, Yaşanan hak ihlallerine
karşı Mersin Barosu ile birlikte mü-
dahil olmak için adım attıklarını be-
lirterek, özellikle Adanalıoğlu
Mahallesi’ndeki Suriyeli misafirleri-
mizin insanlık dramına son vermek,
onlara insanca yaşam şartları sağla-
yabilmek için çalışa-
cağız” dedi.

MERSİN BAROSU VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
HAK İHLALLERİNE KARŞI EL ELE VERDİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Genel

Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay ile birlikte İnsan

Hakları Derneği (İHD) Mersin
Şube Başkanı Hakkı Demir’i

ve yönetim kurulunu
makamında ziyaret etti.

01.02.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, TMMOB Makine

Mühendisleri Odası Mersin Şube
Başkanı İbrahim Yücesoy’u
makamında ziyaret etti.

Kentimizde yapılmak istenen
nükleer santral, polipropilen tesisi ve
çevreye, insan sağlığına zarar verecek
kirli yatırımların önüne geçebilmek
için baro ve odalar arasında ortak güç
birliği, iş birliği nasıl geliştirilebilir?
Ne gibi çalışmalar yapılabilir?
Konusunda fikir alışverişi yapıldı.
Ayrıca baroların ve meslek odaların
yapısının değiştirilerek
etkisizleştirilmek istenmesi konusunda
sohbet edildi. 

MERSİN BAROSU VE MAKİNE MÜHENDİSLERİ
ODASI ÇEVRE SORUNLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

01.02.2021
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Adanalıoğlu Mahallesi’nde
Suriyeli misafirlerin

yaşadığı çadırı ziyaret ettiklerinde,
oradaki insanların kötü yaşam
koşullarında pandemi riskine çok
daha fazla maruz kaldıklarını
gözlemlediklerini ifade eden
Başkanımız Yeşilboğaz,
“Anayasamıza göre, herkes sağlıklı
ve dengeli çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Sağlık hakkı
sosyal bir haktır ve her vatandaşa
bu hakkın sağlaması devletin
ödevidir. Adanalıoğlu’nda yaşayan
insanlar ciddi sağlık sorunları
yaşamaktadır. Olumsuz sağlık
koşullarında yaşayan çocuklar,
kadınlar ve yaşlılarla ilgili neler
yapılabileceği konusunda Tabip
Odası ile fikir alışverişi yaptık. O
bölgedeki insanlara sağlıklı bir
yaşam imkânı sağlanması için ilgili
devlet kurumlarının da acilen
destek vermesi gerekmektedir”
ifadesini kullandı.

Mersin Tabip Odası Başkanı
Mehmet Antmen ise,
Adanalıoğlu’ndaki ciddi sağlık
sorunu yaşayan Suriyeli ailelere
acil sağlık desteğinin verilmesi
gerektiğine vurgu yaparak, oda
olarak üzerlerine düşen görevi
yapacaklarını, Mersin Barosu ile
birlikte işbirliği içerisinde
çalışmalar yapacak olmaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Pandemi sürecinde sağlık

çalışanlarının zor şartlar altında
verdiği takdire şayan mücadelenin
de konuşulduğu ziyarette Antmen,

pandeminin Mersin’deki ve
ülkedeki durumu hakkında bilgi
verdi.

MERSİN BAROSU VE TABİP ODASI,
SURİYELİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM

HAKKI İÇİN EL ELE VERDİ
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay

ile Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen’i makamında ziyaret etti.

01.02.2021
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Baromuz ile Dr. Muzaffer Seyda - Dr. Necat Seyda arasında yapılan sağlık
hizmetlerinde indirim protokolü kapsamında; baromuz üyelerine ve birinci

derece yakınlarına ağzı diş sağlığı muayene ve tedavide ücret tarifesi üzerinden
%30 indirim uygulanacaktır. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

BAROMUZ ÜYELERİNE AĞIZ -DİŞ SAĞLIĞI
MUAYENE VE TEDAVİDE İNDİRİM

17.02.2021



Ülkemizd
e adil bir

vergi sisteminin
mutlaka
oluşturulması
gerektiğini ifade
eden Baro
Başkanımız
Yeşilboğaz,
“Halkın yaşam
standardının
yükseltilmesi
devletin temel
görevidir.
Pandemi
sürecinde halkın
ekonomik
sıkıntıları tavan
yapmış, yaşam
şartları daha da
zorlaşmıştır.
Ülke
yöneticilerinin
birçok konuda
aldığı dolaylı
vergilerin
ödenmesinde
vatandaşlara
kolaylıklar ve
indirimler
sağlaması
gerektiğini
önemli
buluyorum”
dedi.  Ziyaretten
mutluluk
duyduğunu ifade
eden Mersin
Defterdarı
Hatice İşcen
Erçoşman ise,
kurumlar arası
ilişkilerin güçlü
olmasının,
kentin geleceği
ve yaşam kalitesi
açısından
önemli
olduğunu ifade
etti.
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YEŞİLBOĞAZ: “ÜLKEMİZDE ADİL BİR
VERGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMALI”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay ile birlikte Mersin Defterdarı Hatice İşcen

Erçoşman’ı makamında ziyaret ederek Vergi Haftası’nı kutladı. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’na atanan
Seyfettin Baysal’ı makamında ziyaret

ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını
temenni etti. 

Vergi Haftası münasebetiyle vergi
sistemi ile
uygulamalardaki
sorunların dile
getirildiği ziyarette
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
pandemi sürecinde
insanların ekonomik
sıkıntılarının artması
nedeniyle vergi
sisteminde düzenleme
yapılması ve kepenk
kapatan esnafın
mutlaka korunması
gerektiğini söyleyerek
Vergi Haftası’nı kutladı.

Mersin Vergi
Dairesi Başkanı
Seyfettin Baysal ise
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade
ederek, yeni görevinde
kentin geleceği için
üzerine düşen görevi
yerine getireceğini
söyledi.

23.02.2021

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN VERGİ
DAİRESİ BAŞKANI BAYSAL’A ZİYARET

26.02.2021
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, SERBEST MUHASEBECİ
VE MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ HAFTASI’NI KUTLADI
Baro Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz,
Vergi Haftası nedeniyle
Mersin Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Başkanı Ersin Gökgün ve
yönetim kurulu üyelerini
makamında ziyaret etti.

Vergi mevzuatının daha
adil ve etkin olması,
istihdam artışı, ekonomide
verimlilik ve rekabet
gücünün yükselmesi için
yasal düzenlenmelerin
yapılmasının gerekliliği
konusunda sohbetin
yapıldığı ziyarette Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, tüm mali
müşavirlerin ve
muhasebecilerin Vergi
Haftası’nı kutladı. 01.03.2021

AVUKATLARIN SİLİFKE ADLİYESİ’NDEKİ
SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, yönetim

kurulu üyemiz ve Silifke ilçe
temsilcimiz Av. Aslı Trak,
Anamur temsilcimiz Av. Murat
Kılınç, meslektaşlarımız Av.
Mehmet Doğan Hamza Kar ve

Av. Selahattin Özilici ile birlikte,
Silifke Adalet Komisyonu
Başkanı Ferhat Korkmaz’ı
makamında ziyaret ederek, ilçe
adliyelerindeki işleyişin
avukatların halkın adalete erişim
mücadelesindeki engellemeleri

dile getirdi. 
Avukatların gerek

duruşmada, gerekse icra ve
mahkeme kalemlerinde
yaşadıkları sorunların çözümü
konularında karşılıklı fikir
alışverişinin yapıldığı ziyarette,
avukatın mesleğini engelsiz
yapabilmesinin halkın adalete
engelsiz ve hızlı erişimi için
önemli olduğu belirtilerek, bu
konularda birlikte çalışmalar
yapılması yönünde görüş
birliğine varıldı. 

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Silifke
Adalet Komisyonu Başkanı
Ferhat Korkmaz ise, adaletin
temsilcisi, olmazsa olmazı olan
avukatların görevlerini engelsiz
bir şekilde yapmaları için Mersin
Barosu ile birlikte hareket

etmenin önemli olduğunu
söyledi.01.03.2021
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, VERGİ
HAFTASI KUTLAMA TÖRENİNE KATILDI
Baro Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, Vergi Haftası
nedeniyle Cumhuriyet Alanı’nda
düzenlenen törene katıldı. Vergilerin,
toplumsal ihtiyaçların
karşılanmasında her dönemde

devletlerin başvurduğu en önemli
gelir kaynaklarından birisi olduğunu
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz,  ancak ülkede vergi
sisteminin toplumun ekonomik
yapısına, yaşam standardına,

toplumsal huzura, barışa ve diğer
değişkenlere eşit ve adil bir şekilde
hizmet etmesi gerektiğini söyleyerek,
tüm muhasebecilerin, mali
müşavirlerin ve vergi dairesi
çalışanlarının Vergi Haftası’nı kutladı. 

MERSİN BAROSU ÜYELERİMİZİN
ÇOCUKLARINA İNDİRİMLİ EĞİTİM HİZMETİ

Mersin Barosu ile
Özel Cebir

Koleji Anadolu Lisesi ve
Ortaokulu arasında
imzalanan protokol
kapsamında, Mersin
Barosu üyelerimizin ve
çalışanlarımızın
çocuklarına, 2021-2022
yılı eğitim-öğretim
döneminde verilecek
olan eğitim hizmetlerinde
ilan edilen güncel eğitim
ücretleri üzerinden peşin
ödemelerde %30, taksitli
ödemelerde %30-35
oranında indirim
sağlanıyor. Bilginize
sunarız. 

01.03.2021

03.03.2021
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MERSİN’İN ÇEVRE SORUNLARINA KARŞI EYLEM PLANI YAPILDI

YEŞİLBOĞAZ: “KİRLİ YATIRIMLARA
GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Mersin Barosu,  TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi,  Mersin Çevre ve
Doğa Derneği ile Mersin Tabip Odası, DİSK, sivil toplum örgütleri temsilcileri

bir araya gelerek, başta Mersin Limanı’nın genişleme projesi olmak üzere,
Mersin’deki çevre sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı belirledi. 

Mersin’de son zamanlarda
çevre katliamına sebep olan ve
insan sağlığını hiçe sayan rant
projelerinin artması üzerine,
TMMOB Mimarlar Odası
Mersin Şube Başkanı Ünal
Şahin’in ev sahipliğinde bir
araya gelen Mersin Barosu
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, MERÇED Başkanı
Sabahat Arslan, Mersin Tabip
Odası Başkanı Mehmet
Antmen, DİSK Mersin Şube
Başkanı Kemal Göksoy, Mersin
Barosu Kent ve Çevre
Komisyonu üyesi Av. Semra
Kabasakal, çevre örgütleri, oda
ve sivil toplum örgütleri
temsilcileri Mersin Limanı’nın
genişleme projesi, nükleer
santral, polipropilen tesisi, Alata
Enstitüsü’ne ait arazinin koruma
statüsünün değiştirilmesi,
Gümüşkum 100. Yıl Tabiat
Parkı’nda yapılan ağaç katliamı,

Davultepe’de
60 bin
narenciye
ağacının
bulunduğu
tarım arazisinin
sanayi sitesine
dönüştürülme
planı, nükleer
santral ve
taşocağı
çalışmalarına
karşı eylem
planı yaptı. 

Baro Başkanımız Yeşilboğaz
burada yaptığı konuşmasında,
Mersin üzerinde kirli oyunlar
oynandığını ifade ederek, “Sivil
toplum örgütleri ve halkımızla
örgütlü mücadelemiz
neticesinde bazı rant amaçlı
kirli projelerin önüne geçtik.
Sadece rant uğruna, hiçbir
mantığa sığmayan bu insafsız
projelere, kirli yatırımlara geçit

vermeyeceğiz. Rant tezgâhlarını
hep birlikte bozacağız. Bunu
hep birlikte başaracağız. Bizler
Mersin’in tarımıyla, turizmiyle,
sanayisiyle, ekonomisiyle,
limanıyla tabi ki gelişmesinden,
ilerlemesinden yanayız. Bu kent
bizim ve ülkenin dünyaya
açılan kapısıdır. Mersin
dünyaya açılan bir kapı iken,
bu kapının kapanmasına
yönelik akıl almaz, hukuk

tanımaz projelere asla göz
yumamayız. Eylem planımızla
kirli yatırımlara karşı yol
alacağız. Bu mücadele birlikte
verilmesi gereken bir
mücadeledir. Kent ve
kentlilere olan borcumuzdur.
Bunun için herkesin desteğine
ve bu süreci sahiplenmesine
ihtiyacımız var. Bu süreçte
başta Mersin Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere, emek
ve destek veren herkese
teşekkür ediyorum” ifadesini
kullandı. 

03.03.2021
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MERSİN VE ADANA BARO BAŞKANLARIMIZ,
BAM BAŞKANI KUZU’YU VE BAM

BAŞSAVCISI BEYTORUN’U ZİYARET ETTİ 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Adana Barosu Başkanı Av.
Veli Küçük, Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakan Kuzu’yu ve

BAM Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun’u makamında ziyaret etti.

Mersin Barosu Genel
Sekreterimiz Av.

Adnan Günbay ve Adana
Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Sabahattin Gümüş’ün de eşlik
ettiği ziyarette Mersin Barosu,
Adana Barosu ve Adana
Bölge Adliye Mahkemesi
güçlü yargılama ve
avukatların çalışma alanları
ile ilgili sorunlar ve çözüm
önerilerini ele aldı.

Bölgenin iş yükünün fazla
olduğunu, bu nedenle etkin,
hızlı, sağlıklı bir yargılama
için bölge adliye
mahkemelerinin kadro olarak
daha da güçlendirilmesi
gerektiğine vurgu yapan
Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve
Adana Barosu Başkanı
Av.Veli Küçük, yargılamaların
uzun sürmesinin
vatandaşların hak arama
özgürlüğünün önünde bir

engel olduğunu ve uzun
süren yargılamaların hak
kayıplarına neden olduğunu
ifade etti. Baro Başkanlarımız
ziyarette, uzun süren
yargılamalarda ve istinaflarda
vatandaşların yaşadığı hak
kayıplarının önlenmesi için

teşkilatın güçlendirilmesinin
önemli olduğuna vurgu
yaptılar. Baro Başkanlarımız
ayrıca, avukatların Bölge
Adliye Mahkemesi’nde daha
verimli çalışabilmesi için
yapılmasını öngördükleri
konuları dile getirdi.

Ziyaretten
mutluluk duyduklarını
ifade eden Adana
Bölge Adliye
Mahkemesi (BAM)
Başkanı Hakan Kuzu
ve BAM Cumhuriyet
Başsavcısı Sabri
Beytorun, halkın
adalete erişiminin
hızlanması için baro
başkanları ile fikir
alışverişi yapmanın,
sorunların çözümü
için önemli olduğunu
söyledi.

05.03.2021
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DEVA PARTİSİ İLÇE YÖNETİMİNDEN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

Deva Partisi Akdeniz
İlçe Başkanı Özcan

Demir ve yönetim kurulu
üyeleri, Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı
makamında ziyaret etti.

Mersin ve ülke
sorunlarının konuşulduğu
ziyarette, baromuzun ve
partinin yapmış olduğu
projeler hakkında bilgiler
verildi. Ziyaretten mutluluk
duyduğunu ifade eden
Başkanımız Yeşilboğaz,
Deva Partisi ilçe yönetimine

çalışmalarında
başarılar diledi. 09.03.2021

KİĞILI ERKEK GİYİM MARKASINDAN,
BAROMUZ ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM
Baromuz

ile Kiğılı
Erkek Giyim
Markası
arasında
imzalanan
protokol
kapsamında,
Mersin ve
Tarsus
mağazalarında
baromuz üyesi
avukatlarımıza
ve baro
çalışanlarımıza
özel
30.09.2021
tarihine kadar
geçerli olmak
üzere, %10
indirim
uygulanacaktır.
Bilginize
sunarız. 

17.03.2021
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BARO BAŞKANLARI ANKARA’DA TOPLANDI
Baro Başkanları Toplantısı, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 51 baro

başkanının katılımıyla Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantının sonuç bildirgesinde,
“Baro genel kurullarının önünde hukuken hiçbir engel yoktur. Baro seçimlerinin üzerinden elinizi

çekin” diyen baro başkanları, baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasına, “Görülüyor ki
pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor” diye tepki gösterdi.

Mersin Barosu ile birlikte 51
baro başkanının katılımıyla

13.03.2021 tarihinde gerçekleşen
Baro Başkanları Toplantısı’nın sonuç
bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
“Bizler aşağıda imzası bulunan baro
başkanları olarak; hukuk devleti ve
demokrasiye tam bağlılıkla
aşağıdaki hususları kamuoyu ile
paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere,
pandemi gerekçe gösterilerek 2020
Ekim ayından bu yana hukuka ve
mevzuata aykırı biçimde baroların
olağan genel kurullarının
engellenmesine devam
edilmektedir. 

Bu süreçte çeşitli açıklamalar ve
YSK kararları ile hukuka aykırı bir
durum olağanmış gibi gösterilmeye
çalışılıyor ve gerçeğe aykırı
açıklamalarla toplumun
hafızasında bir algı oluşturuluyor.
Kırmızısı, turuncusu, üçyüzü,
beşyüzü, kısıtlama olanı olmayanı
ile baro genel kurulları açısından
ülke coğrafyası 81 parçaya

bölünmüş ve her biri için başka bir
hukuksuzluk inşa edilmiştir.
Görülüyor ki pandemi gerekçe
gösterilerek avukatların önünden
sandık kaçırılmak isteniyor.

Emredici yasa hükmüne rağmen
baroların genel kurul yapması,
pandemi gerekçesiyle
engellenirken siyasi partilerin
tıklım tıklım dolu kongreleri,
faaliyetleri devam eden AVM’ler ve
en önemlisi her gün binlerce
kişinin bir arada bulunmak
zorunda kaldığı adliyeler; bu
gerekçenin samimiyetten yoksun
olduğunu açıkça göstermektedir.
Örneğin İstanbul Çağlayan
Adliyesi’ne her gün avukat, hakim-
savcı, adliye personeli ve yurttaş
olmak üzere yaklaşık 30.000
kişinin girip çıktığı ve buralarda
alınan tek tedbirin HES kodu
sorgulaması olduğu da göz önüne
alınırsa; baro genel kurulları için
getirilen 300 kişi sınırlamasının
pandemi mücadelesi ile ilgisi

olmayan bir çifte standart
uygulaması olduğunu ve gerçekçi,
bilimsel, hukuksal bir dayanağı
olmadığını hepimiz görüyoruz.

“BARO GENEL KURULLARININ
ÖNÜNDE HUKUKEN HİÇBİR

ENGEL YOKTUR”
Pusulası hukukun evrensel

ilkeleri olan bir mesleğin
mensupları olarak sandığı hak
sahiplerinin önünden kaçırmanın
demokratik olmadığını biliyoruz ve
gerçek amacın ne olduğunun da
farkındayız. Bugün Avukatlık
Kanunu’nda yer alan seçime ilişkin
hükümleri yok sayarak baro genel
kurullarının engellenmesi,
gelecekte yapılması muhtemel tüm
seçimlerin iptali için de korkutucu
bir emsal yaratmaktadır.
Demokrasiye aykırı bu tavrın bir
diğer sonucu ise TBB seçimlerini
de ötelemek ve baroların iradesine
rağmen hukuku teferruat sayan bir
başkanlık anlayışının TBB’de
sürmesini sağlamaktır.
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Öncelikle belirtmek gerekir ki
baro genel kurullarının önünde
hukuken hiçbir engel yoktur.

-Barolar, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Bu nedenle söz konusu sokak
kısıtlamaları barolar ve avukatlar
açısından geçerli değildir.

-300 kişi ve kişi başı 8 m2 alan
sınırlamasının hiçbir bilimsel
dayanağı yoktur. Nitekim siyasi
parti kongrelerinde böyle bir
kısıtlama getirilmemiştir.

-Baro genel kurullarının
yapılmasının önündeki engellerin
kaldırıldığı beyanı bir
kandırmacadan ibarettir. Üye sayısı
400’ün üzerinde olan barolarda
pazar günü dışında seçimlerin
yapılabilmesi mevzuat gereğince
mümkün değildir. (Av. K. Ek: 3
md., Av. K. Y. 52. md)

-Kanunda yer alan emredici
hükümlerin uygulanmasının,
hukuksuz idari kararlarla
engellenmesi suçtur. YSK’dan
başlamak üzere yasak kararlarının
altında imzası olan herkes suç
işlemektedir.

-Pandemi koşullarının elbette ki
farkındayız. Ancak, kısıtlama
günlerine denk geldiği gerekçesiyle
seçimlerin engellenme
girişimlerinin aksine kısıtlama
günlerinde yani tüm kentin

evlerinden çıkamadığı günlerde
yalnızca avukatların sokağa
çıkacakları oy kullanma işlemleri
fiziksel mesafe kurallarına ve
dolayısıyla pandemi koşullarına
daha uygun ve sağlıklıdır.

Başta baro genel kurullarının
hukuksuz şekilde engellenmesinin
çıkış noktası olan ve bu yönde
genelge yayımlayan İçişleri
Bakanlığı’na; bakanlığın,
genelgesine dayanak gösterdiği
Pandemi Bilim Kurulu’na ve bu
genelge doğrultusunda kararlar
alan hıfzıssıhha kurulları ile YSK’ya
soruyoruz!

-İçinde bulunulan bu hukuksuz
durumun, devletin tüm kurum ve
kuruluşlarına sirayet etme
tehlikesini görmüyor musunuz?
Bilim kurulunca alındığı iddia
olunan tavsiye kararları gerçekten
sadece barolar ve STK’ları kapsayıp
siyasi partileri kapsamamakta
mıdır? Eğer öyleyse Pandemi Bilim
Kurulu’nca alınan bu kararlar
hangi bilimsel veriye
dayandırılmıştır?

Bu gerekçelerle tüm yetkililere
sesleniyoruz; baro genel kurulları
üzerinden elinizi çekin! Bizler,
baro başkanları olarak
meslektaşlarımızın sağlığı için
gereken her türlü önlemi almak
suretiyle gerektiğinde açık havada,

gerektiğinde spor salonlarında,
gerektiğinde stadyumlarda genel
kurul toplantılarımızı yapmak ve
demokrasiye olan inanç ve hukuka
olan saygımızı bir kez daha ortaya
koymakta kararlıyız.

Bu kapsamda, şu ana kadar
genel kurul kararı alan, genel
kurulunu gerçekleştiren ve henüz
genel kurul kararı almamış olan
bizler en geç haziran ayı sonuna
kadar barolarımızda genel kurul
süreçlerini tamamlamak yönündeki
kararlılığımızı bir kez daha ifade
ediyoruz.

TBB başkanının, bu süreçte
görevini gereği gibi yapmadığını,
baroların genel kurullarının
yapılmasına getirilen yasakları 6 ay
sonra fark etmek suretiyle
bakanlığa yazı yazmakla
yetindiğini görüyoruz. Bu da
barolarla TBB arasındaki mesafenin
ne kadar açıldığının ve TBB’nin en
hafif tabiriyle inandırıcılıktan
tamamen uzaklaştığının bir
göstergesidir. Bizler, TBB’nin
kişilerin değil baroların iradesi ile
oluştuğu bilinciyle, hukukun,
demokrasinin ve yargı
bağımsızlığının tarafı olan bir
TBB’yi yeniden yaratmakta kararlı
olduğumuzu kamuoyu ile
paylaşırız. Saygılarımızla.

13.03.2021
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MERSİN’İN SORUNLARINA
YÖNELİK EYLEM PLANI YAPILDI 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, dernek, meslek odaları başkanları
ve temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in

başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Mersin’in
sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılarak eylem planı yapıldı. 

Kentin sorunlarını çözüme
kavuşturabilmek, kurumsal

koordinasyonu sağlamak ve ortak
eylem planları geliştirmek
amacıyla Belediye’de yapılan
toplantıda Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer ile
bir araya gelen Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,  dernek ve
oda başkanları ile temsilcileri,
Mersin’deki çevre sorunları, hak
ihlalleri başta olmak üzere dış
göç, engelsiz yaşam, sokak
hayvanlarına karşı şiddetin
önlemesi gibi  kentin kanayan
yaralarının çözümüne yönelik
fikirlerini paylaştı. 

Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ile dernek ve oda
temsilcileri, toplantının daha
yaşanabilir bir kent için faydalı
olacağına inandıklarını ifade

ederek, kent dinamiklerinin
görüşlerini dinleyen ve sorunların
çözümüne destek veren Başkan
Vahap Seçer’e teşekkür ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediye

Başkanı Vahap Seçer ise,
kentimizin geleceği için kent
dinamikleri ile işbirliği içerisinde
olmaya önem verdiğini belirterek,
katılımcılara teşekkür etti. 

Baromuz
ile Sahil

Martı Otel
arasında
imzalanan
indirim
protokolü
kapsamında,
baromuz
üyelerine ve
misafirlerine
konaklamada
özel indirim
yapılacaktır.
Bilginize
sunarız. 

23.03.2021

BAROMUZ ÜYELERİNE SAHİL MARTI HOTEL’ DE
KONAKLAMADA ÖZEL İNDİRİM

18.03.2021
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İlk olarak Mut Adliyesinde
Baro Odasını ziyaret ederek

meslektaşlarının sorunlarını ve
çözüm önerilerini tek tek dinleyen
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Mesleğimizin içinde
bulunduğu zor süreci aşmak,
mesleki ve ekonomik
sorunlarımızın çözümü için
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet
Başsavcısı ve Komisyon Başkanı

ile görüşmelerimiz devam
etmektedir. Sorunlarımızın
çözümünde meslektaşlarımızla
dayanışma içerisinde olmayı ve
birlikte mücadele etmeyi
önemsiyoruz” dedi.

Daha sonra Mut Adliyesi’nde
Adalet Bakanlığı müfettişlerini
ziyaret ederek meslektaşlarının
sorunlarını ve çözüm önerilerini
aktaran Baro Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz, avukatların
ekonomik ve mesleki sorunlarının
pandemi sürecinde daha da
arttığını ifade ederek, bu zor
süreci aşmak, toplumun adalete
erişimi için adliyelerde avukatların
önündeki engellerin ortadan
kalkması konusunda, Adalet
Bakanlığı’ndan gerekli adımların
atılmasını talep
etti. 

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, AVUKATLARIN SORUNLARINI
ADALET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNE AKTARDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz Mut Adliyesinde Baro Odasını
ziyaret ederek, meslektaşlarının mesleki sorunlarını ve taleplerini

dinleyerek, Mut Adliyesi’nde Adalet Bakanlığı müfettişlerine aktardı.

26.03.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, yönetim kurulu

üyemiz ve Erdemli ilçe temsilcimiz
Av. Fahrettin Gürsoy ile birlikte
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı
Yaşar Özkan’ı ziyaret ederek,
avukatların adliyelerde görevlerini
yaparken yaşadıkları sorunların
çözümüne yönelik daha önce
yapılan görüşmelerin ve atılan
adımların akibeti hakkında sohbet
edildi. İlçe adliyesinde adaletin
vaktinde sağlanması için
avukatların önündeki engellerin
kaldırılması konusunda yapılan
çalışmaların akıbetinin
konuşulduğu ziyarette Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
yargının üç sacayaklı olduğu

unutulmayıp; bu sacayağından
birisi olan avukatların güçlü
olduğu takdirde, yargının ve
adaletin güçlü olacağını ifade etti. 

Mersin Barosu ile işbirliği
içerisinde hareket etmekten

mutluluk duyduğunu ifade eden
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı
Yaşar Özkan, sorunların çözümüne
yönelik çalışmaların devam ettiği
bilgisini vererek, 5 Nisan Avukatlar
Haftası’nı kutladı.

AVUKATLARIN ERDEMLİ ADLİYESİ’NDEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ELE ALINDI

01.04.2021



Hububat ve Kuru Bakliyat
sektöründe faaliyet gösteren
Dervişoğlu Tarım Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sait
Dervişoğlu, Baromuzun ihtiyaç
sahibi çocuklar için hayata

geçirdiği “Dilek Ağacı” Projesine
destek verdi.

Çok sayıda ihtiyaç sahibi
çocukların dileklerini
gerçekleştirecek olan İş İnsanı
Sait Dervişoğlu’na teşekkür eden

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, kendisine de
Mersin’in belleği ,önceki dönem
Baro Başkanlarımızdan Av.
Şinasi Develi’nin değerli
yazılarının toplandığı  “Şinasi
Develi’nin Kaleminden, Bize
Kalan Anılar” adlı kitabı hediye
etti. İş insanı Sait Dervişoğlu,
baromuzun Dilek Ağacı
projesine destek vererek, çok
sayıda ihtiyaç sahibi
çocuklarının dileklerini
gerçekleştirecek. Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, kendisine de
Mersin’in belleği ,önceki dönem
Baro Başkanlarımızdan Av.
Şinasi Develi’nin değerli
yazılarının toplandığı  “Şinasi
Develi’nin Kaleminden, Bize
Kalan Anılar” adlı
kitabı hediye etti.
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Avukatların karakollarda ve emniyette
görevlerini ifa ederken sorun

yaşamamasının, savunma hakkının en temel
özelliği olduğunu belirten Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli’de karakollarda ve
adliyede bu konuda yaşanan sorunların
çözümüne yönelik taleplerini dile getirdi.
Erdemli ilçe emniyet müdürlüğünü asayiş ve
uyuşturucu ile etkin mücadelesindeki
başarısından dolayı tebrik eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 10 Nisan
Polis Haftası’nı kutladı. 

Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat
Başol ise avukatların mesleklerini ifa ederken
herhangi bir sorun yaşamaması için elinden
gelen gayreti göstereceğini söyleyerek, Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile tüm
avukatlarımızın 5 Nisan
Avukatlar Günü’nü kutladı.

AVUKATLARIN ERDEMLİ’DE GÖREVLERİNİ İFA ETMEYE
ÇALIŞIRKEN YAŞADIKLARI SORUNLAR ELE ALINDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
yönetim kurulu üyemiz ve Erdemli ilçe

temsilcimiz Av. Fahrettin Gürsoy ile birlikte,
Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat

Başol’u makamında ziyaret ederek,
avukatların karakollarda ve adliyelerde

yaşadıkları ve pandemi ile birlikte daha da
artan sorunların çözümü için destek istedi.

15.04.2021

19.04.2021

İŞ İNSANI SAİT DERVİŞOĞLU’NDAN BAROMUZUN DİLEK AĞACI PROJESİNE DESTEK
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MERSİN CEMEVİ’NDEN DİLEK AĞACI PROJEMİZE DESTEK
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevim, yönetim kurulu
üyeleri Baki Erdoğan ve Esra Şerbet Güzel, Ali Sağınmaz, Şube Saymanı Yunus Gürgöz, Şube

Sekreteri Özgür Emire Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret ederek, baromuzun
ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatmış olduğu Dilek Ağacı Projesi’ne destek verdi.

Mersin Barosu Avukatlar
Odasında yer alan dilek

ağacından köy okullarındaki
ihtiyaç sahibi çocukların kendi el
yazılarıyla yazmış olduğu
dileklerin bulunduğu zarflardan

alan Mersin Cemevi yönetim
kurulu ve inanç kurulu,
çocukların hediyelerini Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’a teslim ederek,
ihtiyaç sahibi çocuklar için

kentin dinamiklerini birleştiren,
önemli bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçiren Mersin
Barosu yönetimine ve Çocuk
Hakları Merkezi’ne teşekkür etti.

Başkanımız Yeşilboğaz ise,
kanunen her çocuğun eşit
haklara, eşit yaşam koşullarına
sahip olduğunu hatırlatarak,
“Merkez ve ilçe köy okullarında
çocuklarımızın kıyafet, ayakkabı,
oyuncak gibi talepleri var. Zarfın
içindekiler bir dilek, bir
mutluluk, bir umut. Çok sayıda
çocuğumuzun dileğini,
mutluluğunu, umudunu
meslektaşlarımızla, sivil toplum
örgütleriyle ve hayırsever
vatandaşlarımızla
gerçekleştirmenin gururunu
yaşıyoruz. Çok yakında okullara
giderek çocuklarımıza
hediyelerini vereceğiz. Destek
veren herkese teşekkür ediyoruz”
dedi.

22.04.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 16. Olağan

Genel Kurulunda yeniden MESİAD
yönetim kurulu
başkanlığına seçilen
Hasan Engin’i ve
yönetim kurulunu
ziyaret etti.

Kentimiz ve iş
dünyası için MESİAD
ve kentin dinamikleri
ile diyalog, işbirliği
içerisinde olmaya
devam edeceklerini
söyleyen Başkanımız
Yeşilboğaz, yeni
dönem için
kendilerine başarı
temennisinde
bulundu.

Ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getiren
MESİAD Başkanı Hasan Engin,
Mersin Barosu’nun insan hakları,

hukuk, adalet ve çevre sorunları
mücadelesinde önemli bir konuma
sahip olduğunu vurguladı.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, MESİAD’A TEBRİK ZİYARETİ

27.04.2021



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

108 www.mersinbarosu.org.tr/

Ziyaretten mutluluk
duyduğunu ifade eden Baro

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Yıllarca Silifke
Cumhuriyet
Başsavcılığı ve
Mersin Başsavcı
Vekilliği
döneminde
birlikte
çalıştığımız,
birlikte
çalışmaktan
mutluluk
duyduğumuz,
her zaman
hukuk ve meslek
adına yanımızda

olan, desteğini esirgemeyen,
sorunlarımızın çözümünde
yanımızda olan değerli Başsavcı

Vekili meslektaşımız Mehmet
Köklü'ye bu güne kadar verdiği
emek ve destekleri için teşekkür

ederim. Bundan sonraki
süreçte Noterlik görevinde
başarılar dilerim” dedi.

Mersin Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Mehmet
Köklü ise, görev süresi
boyunca Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve
yönetim kurulumuzla
hukuk ve meslek sorunları
konusunda uyum
içerisinde faydalı
çalışmalar yapmaktan
mutluluk duyduğunu ifade
etti.

MERSİN C. BAŞSAVCI VEKİLİ KÖKLÜ’DEN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A VEDA ZİYARETİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Köklü, yakın zamanda görev süresinin dolması
sebebiyle Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a makamında veda ziyaretinde bulundu. 

29.04.2021

Mersin PTT Başmüdürü
Deniz Kaan Uysal,

Başmüdür Yrd. Rıdvan Acar,
PTT Metropol Merkez Müdürü
Nurettin Ürek, Posta İşletme
Müdür Vekili Semih Seyhun ve
Merkez Şefi Faruk Koç Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ı makamında
ziyaret etti.

Mersin PTT Başmüdürü
Deniz Kaan Uysal, Mersin
Barosuna ve tüm üyelerine
indirimli hizmet vermek
amacıyla iş birliği yapmak
istediklerini, Mersin Barosu ile
çalışmaktan mutluluk
duyacaklarını söyledi. Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ise, baromuz ile
PTT arasında işbirliği
yapmaktan, kaliteli hizmet
almaktan mutluluk duyacağını
ifade ederek,  bu işbirliği
neticesinde imzalanacak
protokolün baromuzun ve
üyelerimizin bütçesine katkı
sunacağını söyledi.

BAROMUZ İLE MERSİN PTT ARASINDA İNDİRİM PROTOKOLÜ YAPILACAK

29.04.2021
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MERSİN UĞUR OKULLARI’NDAN BAROMUZ
ÜYELERİNE %30 İNDİRİMLİ EĞİTİM

Mersin Barosu ile Mersin
Uğur Okulları

arasındaki eğitimde indirim
protokolü yenilenmiş olup,
Mersin Barosu üyesi

avukatlarımızın ve
çalışanlarımızın çocuklarına
2021-2022 yılı eğitim-öğretim
döneminde verilecek olan eğitim
hizmetlerinde, güncel eğitim

ücretleri üzerinden %30 indirim
sağlanacaktır. İndirim sadece ilk
defa kayıt yaptıracaklar için
(yeni kayıt) geçerlidir. Bilginize
sunarız.

18.05.2021

Bir dizi ziyarette
bulunmak için

Mersin’e gelen CHP
Tunceli Milletvekili Polat
Şaroğlu, Tunceli Hozat
İlçe Belediye Başkanı Seyfi
Geyik, Pertek İlçe Belediye
Başkanı Ruhan Alan,
Ovacık İlçe Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül ve
Pülümür İlçe Belediye
Başkanı Müslüm Tosun,
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’a
makamında nezaket
ziyaretinde bulundu. 

Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, nezaket
ziyaretinden mutluluk
duyduğunu ifade ederek
konuklarına teşekkür etti.

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ VE İLÇE BELEDİYE
BAŞKANLARINDAN BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

21.05.2021
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Adana Barosu Başkanı Av.
Veli Küçük, ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, konuklarına teşekkür etti.
Adana Barosu Başkan Yardımcısı
Av. Sabahattin Gümüş’ün de yer
aldığı ziyarette; mesleki
sorunlarımız, bölgemizdeki ve
ülkemizdeki sorunlar konuşularak,
baro olarak ortaklaşa yürütülmesi
planlanan faaliyet ve çalışmalar

hakkında görüş alışverişi yapıldı. 
Adana’da yapımı tamamlanarak

hizmete sunulan Yeni Adliye
Sarayı’nın tüm yargı camiasına
hayırlı uğurlu olmasını dileyen
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Son yıllarda, özellikle
son günlerde ülkemizde yaşanan
hukuksuzluklara hukukçuların,
devlet yöneticilerinin sessiz
kalması, hukukun raydan çıktığının

bir göstergesidir. Hukuk devletinin
yaşaması için, özgür avukat, özgür
baro, özgür toplum için başta
Adana Barosu olmak üzere, çok
sayıda baromuzla ortak
mücadelede yer almaktan
mutluyum. Çünkü dayanışma,
ortak mücadele yoksa çözüm de
yoktur. Temiz çevre, eşit, özgür,
laik ve demokratik bir Türkiye
yaratma mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Adana Barosu Başkanı Av. Veli
Küçük, "Her şeyden önemlisi güzel
ülkemizde demokratik
enstrümanlar çalışmıyorsa,
parlamento fiilen ortadan kalkmış,
bağımsız yargı, basın ve basın
özgürlüğü, siyasi, hukuki ve
ekonomik denetim ve şeffaflık
yoksa toplum nezdinde adalete
güven sağlanamaz. Biz, bağımsız
ve tarafsız yargı, özgür Barolar ve
özgür Barolar Birliği 'ile Adaletin'
yaşama geçmesini istiyoruz. Bu
konuda arayışlarımız ve
mücadelemiz devam etmektedir"
ifadesini kullandı.

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, ADANA BARO
BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegesi
Av. Levent Demir ile birlikte Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, savunma mesleğini yakından ilgilendiren hukuki ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

28.05.2021

MERSİN BAROSU’NDAN ‘YAŞAMHAK’ PROJESİNE DESTEK
CHP Kadın Kolları Genel

Başkanı ve CHP Parti
Meclisi üyesi Aylin Nazlı

Aka, Mersin Barosu Başkanı
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı

makamında ziyaret ederek,
CHP Kadın Kolları Genel
Başkanlığı’nın kadına ve
çocuğa yönelik şiddete
karşı hayata geçirmiş
olduğu ‘YAŞAMHAK”
Projesi’ için işbirliği
protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında
Mersin Barosu, şiddet
mağdurlarına hukuki
danışmanlık ve destek

hizmeti verecek.
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09.06.2021

CHP Mersin İl Kadın Kolları
Başkanı Gülşah Yıldırım

Genç, CHP İl Kadın Kolları ve İl
Başkanlığı yönetiminin de eşlik
ettiği ziyarette, Mersin Barosu
Başkan Yardımcısı Av. Fatma
Demircioğlu, Mersin Barosu Kadın
Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin
Güner, Mersin Barosu Çocuk
hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu
Düzen hazır bulundu. 

CHP Kadın Kolları Genel
Başkanlığı tarafından yürütülecek
olan “YAŞAMHAK”  Projesi
protokolü kapsamında, CHP Kadın
Kolları YAŞAMHAK biriminin
yönlendireceği kadınlara Mersin
Barosu Kadın Hakları Merkezi,
çocuklara ise Mersin Barosu Çocuk
Hakları Merkezi hukuki
danışmanlık ve destek hizmeti
verecek. Şiddet mağdurlarına
hukuki destek sağlamak için
avukata ihtiyaç duyulması ve
Baro’nun belirlediği gerekli şartları
taşımaları halinde, Mersin Barosu
Adli Yardım Merkezi’nden avukat
görevlendirmesi yapılacak. 

“BU PROJE YAKLAŞIK
500 KADININ HAYATTA
KALMASINI SAĞLADI”

Projenin içeriği hakkında
bilgiler veren CHP Kadın Kolları
Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka,
“Bu proje yeni olmasına rağmen şu
ana kadar yaklaşık 500 kadının
hayatta kalmasını sağladı. Belki de

o kadınlar bugün ölmüş olacaktı.
Şu anda şiddet haritasını
çıkartıyoruz. İktidara geldiğimizde
‘Kadın Bakanlığı’nı kurduğumuzda
yerinde çözüm üreteceğiz. Nerede
cinsel, nerede psikolojik, nerede
fiziksel, nereden dijital, nerede
ekonomik şiddet var? Nerede
çocuk yaşta evlilikler var?  Bunları
ortaya çıkarıp buna göre yerinde
çözümler üreteceğiz. Bu projenin
hayata geçirilmesi ve başarıya
ulaşması için barolar çok önemli
kurumlardır. Avukatların ve
baroların desteği ile kadına ve
çocuğa şiddetle mücadeleden
başarılı çıkılacağına inanıyorum”
dedi.

“MAHKEMELERCE MÜDAHİLLİK
TALEBİMİZİN REDDEDİLMESİ

CİDDİ MAĞDURİYETLER
YAŞATIYOR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, kadına ve çocuğa
şiddetle mücadelede lokal
politikalar üretilmesinin çok faydalı
olacağını belirterek, “Çünkü
sosyolojik, kültürel, ekonomik vb.
farklılıklar var. Şiddet türleri bu
nedenle her yerde farklılık
gösterebiliyor. Bunların hepsinin
masaya yatırılması gerekiyor. Bu
nedenle her lokasyonda ayrı
çözüm üretmek gerekiyor. Eğitimli
kesimlerde bile  şiddetin fazla
olduğunu görüyoruz, şiddet
toplumu haline geldik”  ifadesini

kullandı. 
Şiddetin her türlüsü ile

mücadele etmek gerektiğine vurgu
yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Şiddete sıfır
tolerans diyoruz. Mersin Barosu
olarak en önemli kırmızı çizgimiz
kadına ve çocuğa karşı yapılan
şiddettir. Kadına ve çocuğa yönelik
şiddet davalarına baroların
müdahillik taleplerinin
mahkemelerce reddedilmesinin
çok ciddi bir sorun olduğunu,
büyük mağduriyetler doğurduğunu
vurgulayarak, her yerde her ilgiliye
ve kuruma baroların Avukatlık
Kanunu gereğince bu tür davalarda
müdahil olması mümkündür.
Baroların müdahilliği,
mağduriyetin giderilmesi, maddi
gerçeğin ortaya çıkarılması ve
adaletin tecellisi bakımından çok
önemlidir dedik, bu sorunun
giderilmesini talep ettik.  Sahadaki
en büyük gücünüz biziz.  Eğer siz
gerçekten adalet istiyorsanız, bunu
sağlayacak olan unsur biziz. Bizsiz
bunu yapmaya çalışıyorsunuz, bu
yüzden baroları davalara müdahil
olarak kabul etmiyorsunuz diyerek
talep ve eleştiride bulunduk. Ancak
şu ana kadar bu sorun çözülmedi.
Bu bizim için ciddi anlamda bir
sıkıntı. Avukat arkadaşlarımız bu
sorunu farklı yöntemlerle çözmeye
çalışıyor fakat yasa çıkaranların
gerçek anlamda bunu çözmesi
gerekiyor” ifadesini kullandı.
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TURAB’DAN BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET
Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği’nin (TURAB) yeni Genel Başkanı Fahri Kuş, Y.İ.K Başkanı
Canan Sunay, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Hamidi, Genel Başkan Yardımcısı İshak Çiftçi ve

Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Ceylan, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti.

TURAB’ın 9. Olağan Genel
Kurulu'nda başkanlık

görevini devralan Fahri Kuş ve
yönetimini tebrik eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
derneğin çalışmalarını ve sosyal
sorumluluk projelerini yakından
takip ettiğini, dernek ve sivil
toplum örgütleriyle güç birliği
yapmaya önem verdiklerini
söyleyerek, baro olarak TURAB ile
ortak projelerde yer almaktan
mutluluk duyacağını ifade etti.

Derneğin çalışmaları hakkında
bilgiler veren TURAB Genel
Başkanı Fahri Kuş ise, baromuzun
gücünü önemsediklerini ifade
ederek, toplumsal sorunların

çözümüne yönelik sosyal
projelerde ortak çalışmalar
yürütmenin ülkemiz ve kentimiz
adına umut
olacağını söyledi. 10.06.2021

33 KADIN BELGESELİ’NİN EMEKTARLARINDAN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

Mağdur kadınların aksine, güçlü, gizli kalmış kadın kahramanların hayatının ve yaşam
öykülerinin yer aldığı “33 Kadın Belgeseli” nin Proje Tasarımcısı Gazeteci Ufuk Cavlı,

beraberinde belgesel koordinatörleri ile birlikte Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı
makamında ziyaret ederek, 25 Haziran’da yapılacak olan belgeselin galasına davet etti.



Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Her şeyin başı
adalettir. Ülkede adalet sorunu
ve adaletin mimarı olan

avukatların sorunları çözüme
kavuşmadığı sürece; insan
haklarının, hukuk sisteminin,
ülke ekonomisinin, insan ve

çevre sağlığının, laikliğin ve
cumhuriyet değerlerinin her daim
tehlike altında olduğunu ülkedeki
herkes sayısız canlı örneğini

yaşayarak gördü. İşte
bu nedenle bugün
baro başkanlarımızla
bir araya gelip, hukuk
ve adalet
çıkmazlığından bir an
önce çıkabilmek için,
yine ortak
mücadelede
buluşuyoruz” ifadesini
kullandı. 

Ziyaretten
mutluluk duyduğunu
ifade eden Ankara
Barosu Başkanı Av. R.
Erinç Sağkan ise,
avukatların ve yargı
sorunlarının
çözümünde baroların
ortak mücadelesinin
önemli olduğuna
yaparak, güç birliği
yapan barolara
teşekkür etti.
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Projenin Türkiye Genel
Koordinatörü Ayla Harp,

Yayın Koordinatörü Sultan
Aydoğan, Dış İlişkiler Koordinatörü
Filiz Burakgazi, Eğitim
Koordinatörü Zeynep Akçay, Usta
Kadınlar Koordinatörü Bilge
Gürbüz Saydan, Halkla İlişkiler
Koordinatörü Sezen Şen, Sanat
Danışmanı Nazife Bilgin Hazar ile
birlikte ziyarette bulunan Gazeteci
Ufuk Cavlı belgeselin amacı
hakkında bilgiler vererek,  “Bu
projede kamu kurum ve kuruluşları,
odalar ve sivil toplum örgütlerinin
%90’ı bir araya geldi. 33 Kadın
Belgeseli’nde her görüşten, her
inançtan, her sektörden insanlar bir

araya geldi. Amacımız kadının
farkındalığını, kadının gücünü öne
çıkarmak. Çünkü hep mağdur
kadınlar anlatılıyor. Biz bu
belgeselde tam tersini yaptık. Güçlü
ve başarılı kadınları anlatıp, bunun
diğer kadınlara ilham olmasını
istedik.   Bu projeyi Mersin’de
başlattık fakat tüm Türkiye’de de
yapacağız. Bizlere 1165 kadın
müracaat etti bu müracaatlar ve
referans yoluyla 33 kadın belirledik.
Belirlenen 33 kadın yaşamlarıyla,
başarılarıyla, hikâyeleriyle toplumda
sevilen sayılan iş insanlarıdır.
Mersin Barosu’nun sadece
Mersin’de değil, Türkiye’de kadın
haklarına yönelik verdiği

mücadeleyi biliyoruz ve teşekkür
ediyoruz. Projenin hedefe
ulaşabilmesi için Mersin Barosu’nun
desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ise, “Belgeselin
Mersin’de başlamasının kentimiz
adına onur verdiğini ifade ederek,
kadının gücünün, emeğinin,
haklarının gün yüzüne çıkmasına
katkı sağlayacak olan 33 Kadın
Belgeseli’nde emeği geçen herkesi
tebrik ediyorum. Mersin Barosu
olarak destek vermeye hazırız” dedi.
33 Kadın Belgeseli’nin galası 25
Haziran 2021’de saat 19.00’da
Noax Otel’de yapılacak. 

11.06.2021

16.06.2021

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “MÜCADELEMİZ HUKUK
VE ADALET ÇIKMAZLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN”

Avukatların sorunlarını ve yargıda yaşanan aksaklıkları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sunmak
üzere Ankara’ya giden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ilk olarak Ankara Barosu Başkanı

Av. R. Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret ederek, başta son günlerde avukatlara yönelik artan
şiddet olmak üzere, avukatların yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunlar ile ülkedeki adalete

erişim sorunlarının çözümü için atılacak olan adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Üç saate yakın süren
toplantıda, avukatlara

görevlerini icra yederken yapılan
saldırlar başta olmak üzere
yargının, baroların, avukatların,
avukatlık mesleğinin ve stajyer
avukatların çok sayıda sorunları
ayrıntılı olarak görüşülmüş, çözüm
yöntemleri konusunda fikir
alışverişi yapılmıştır. İletilen
sorunların çözümüne ilişkin
adımlar baromuz tarafından takip
edilecek olup, meslektaşlarımızla
da paylaşılacaktır. Bakanlığa
sunduğumuz talepler aşağıda yer
almıştır.

ADALET BAKANLIĞI’NA
Öncelikle, ülkemizde adil

yargılanma ilkesinin uygulanması
ve hukukun üstünlüğü isteniyorsa
bunun yolu bağımsız, etkin ve
güçlü savunmadan geçmektedir.
Bu kapsamda Avukatlık mesleğinin
ve yargının temel sorunları ile
çözüm önerilerimiz  ve Yargı
Reformu hakkındaki görüşlerimiz
daha önce yazılı olarak Sayın
Bakanlığınıza iletilmiş olup,
gelinen süreçte aşağıda
belirttiğimiz sorunların ayrıca altını
çizmek zorunluluğu doğmuştur.

1- Son dönemde avukatların
müvekkilleri ile özdeşleştirilerek
görevlerini yapmak noktasında
yaşadıkları sıkıntılar ile avukatlara
görevleri nedeniyle ve görevleri
başında yapılan saldırıların artarak
devam ettiği görülmektedir. Bu
kapsamda savunma hakkının etkin
kullanılması ve meslektaşlarımızın
başta yaşam hakkı olmak üzere en
temel hak ve özgürlüklerinin
korunması için etkin yöntemlerin
hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle
haciz esnasında avukata, avukata
yardımcı personele ve icra
memuruna dönük şiddet
eylemlerinin engellenebilmesi
bakımından her haciz işleminde
mutlaka kolluk görevlilerinin hazır
bulunması sağlanmalıdır. Avukata
dönük şiddet eylemlerinde meslek
örgütü olan baroların kanundan
kaynaklanan görevleri nedeniyle
yaptıkları katılma başvuruları
yasaya aykırı olarak
reddedilmektedir. Bu kapsamda
avukata dönük şiddetin yaptırımsız
kalmasının önüne geçilmeli, etkin
bir soruşturma ve kovuşturma
süreci yürütülmeli, baroların süreci
takip edebilmesi noktasında
önlerine çıkartılan kanuna aykırı

engellemelere derhal son
verilmelidir. Bu tür eylemlerdeki
cezasızlık uygulamaları vatandaşın
adalete olan güvenini ve devlet
otoritesini de sarsmaktadır. 

2- Kamu ve özel kurumlardan
bilgi ve belge alma ya da yerinde
inceleme keyfi tasarruflarla
engellenmektedir. Avukatlık
Kanunun 2. Maddesinde
düzenlenen açık hükme rağmen
başta  tapu ve nüfus müdürlükleri
gibi kurumlardan istenilen bilgi ve
belge talepleri keyfi olarak veya
bilinçsizce reddedilmektedir.
Örneğin UYAP sistemi üzerinden
dava açmak için tarafların kimlik
bilgilerinin sisteme girilmesi
zorunlu olmasına rağmen nüfus
müdürlüklerinden kayıt
alınamamaktadır. Avukatlar
görevlerini yapamamakta,
yargılama süreci uzamaktadır.
Kanundan kaynaklanan açık
yetkiye rağmen yapılan bu
hukuksuz uygulamaların ivedi
olarak durdurulması, etkin cezai
yaptırımlar ile yasa dışı
uygulamaların önüne geçilmesi
gerekmektedir. 

3-Adli makamlarda
Bakanlığınızın genelgesine rağmen
avukatlar hala savcılıklarda ve
mahkemelerde dosya incelemede
sorunlar yaşamakta, savcılık ve
hakimliklerce keyfi tutumlar
nedeni ile meslektaşların dosya
incelemesi engellenmektedir.
Avukatlara karakollarda soruşturma
dosyasına ilişkin evraklar
inceletilmemekte, avukatın
gözaltında bulunan şüpheli ile
görüşmesi noktasında keyfi
uygulamalar ile engellemeler
çıkartılmaktadır. Savunma hakkının
kısıtlanması ve adil yargılanma
ilkesinin ihlali sonucunu doğuran
bu tür uygulamaların
sonlandırılması gerekmektedir. 
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12 BARO BAŞKANI, ADALET BAKANI SAYIN ABDULHAMİT
GÜL’Ü ZİYARET EDEREK, AVUKATA ŞİDDET, YARGI VE

MESLEK SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM TALEBİNDE BULUNDU
Pandemi nedeniyle çoğunluk baroyu temsilen Mersin, Ankara, Amasya, Aksaray,

Aydın, Bilecik, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Giresun Barosu
Başkanlarımız Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etmiştir. 



4- Avukatlık mesleğinin
ekonomik sorunlarının çözümü
bakımından daha önce
bakanlığınıza ilettiğimiz öneriler
doğrultusunda;

• Yargı reformu görüşmeleri
sürecinde mutabık kalındığı üzere,
hukuki güvenliğin artırılması için
bazı iş ve işlemlerin avukat
aracılığıyla   yapılmasına (tüm tapu
işlemlerinde tarafların avukatla
temsili, belirli meblağ üzerindeki
sözleşmelerin ve özel
sözleşmelerin avukatlar tarafından
hazırlanması, avukat bulundurma
zorunluluğunun tüm şirketler
yönünden geçerli olması vs)
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

• CMK ücretlerinin en az
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi
seviyesine çıkarılması
gerekmektedir.

• CMK ücret tarifesinin 4/1-b
maddesinde belirtilen ‘’sulh ceza
hakimliklerinde takip edilen işler’’
için ayrıca ücret belirlendiği halde
sadece 4/1-a bendinde düzenlenen
soruşturma ücreti ödenmektedir.
Açık düzenleme karşısında
yürütülen bu yanlış uygulamanın
düzeltilmesi için bakanlığınızca
ilgili birimlere gerekli talimatların
verilerek meslektaşların eksik ücret
almasının önüne geçilmelidir.

• CMK görevlerinde beraat
vekalet ücreti ödenmemesi
yönündeki yasaya aykırı
uygulamanın sonlandırılması
gerekmektedir. 

• CMK ücretlerinin ve beraat
vekalet ücretlerinin ödenmesinde
yaşanan gecikme problemi
giderilmelidir.

• Adli yardım ücretlerinin geç
ödenmesi sonucunu doğuran fon
yetersizliği sorununun ivedi olarak
çözülmesi gerekmektedir. 

• Bir yargılama faaliyeti olan
‘Uzlaştırma’ nın  yalnızca
hukukçulara özgülenmesi ,
Arabuluculukta ise kıdem şartının
kaldırılması gerekmektedir. Bu
durum ekonomik ve sosyal açıdan
en güç durumda bulunan genç
meslektaşlarımız bakımından ciddi
bir katkı sağlayacaktır.

• Zorunlu Arabuluculuk
sürecinde tarafların vekille temsil
edilmesi ve vekil ücretinin  olayın
özelliğine göre İşsizlik fonu veya
Adli Yardım fonundan ödenmesi
yönünde yasal düzenleme

yapılmalıdır.
• Ciddi ekonomik problemlerle

mücadele eden  Stajyer avukatların
özlük haklarının hakim ve savcı
adayları ile eşitlenmesi , mutlaka
devlet eli ile  ücret ödenmesi ,
sosyal güvencelerinin sağlanması
gerekmektedir.

• Sosyal Güvenlik primi ve ağır
vergi yükü altında bulunan
avukatlık mesleğine gerekli destek
sağlanmalıdır. Yapılan işin
mahiyeti gereği tüm faaliyetin veya
dava türü ayrımı yapılmaksızın
Avukatlık hizmetlerinde KDV
Oranı  %1 ‘e olmadığı taktirde en
azından %8 ‘e indirilmelidir.

• İstihdam edilen genç
avukatların çalışma koşullarının,
mesleğin onur ve vakarına uygun
ve denetlenebilir olmasına yönelik
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Yapılacak  denetimlerin Barolar
kanalı ile yürütülmesi yasal
düzenleme ile sağlanmalıdır.

5- Bazı Mahkemelerce
duruşmalar zamanında
başlatılmamakta, duruşma saatleri
dosyaların  geldiği safahat nazara
alınmaksın (tanık dinlenmesi, karar
duruşması vs.) standart olarak 5 ya
da 10 dakikalık fasılalarla
düzenlemekte ancak çoğunlukla
duruşmalar çok daha geç saatlerde
yapılabilmektedir. Mahkemelerce
duruşma aralıklarının ,
duruşmalarda yapılacak yargılama
faaliyetleri dikkate alınarak
belirlenmesi ve  duruşmaların
saatinde başlanarak icra edilmesi
gerekmektedir.

6- İdari izinli ya da hastalık
sebebiyle çalışamayan yargı
mensubu ve personel sayısı
nedeniyle yargı faaliyeti ciddi
anlamda sekteye uğramaktadır. Bu
halde olan Mahkeme Hakimlikleri
yada kalemlerine geçici
görevlendirilen kişilerin iş ve
işlemlere devam etmesi gerekirken
hakimler tarafından çoğunlukla
avukatların mazeret dilekçesi
vermesi baskılanmakta ,
kalemlerde ise işin yürütümü
emaneten ve ciddi gecikmelere
sebebiyet verecek şekilde devam
etmektedir. Geçici yetki ile
görevlendirilen yargı mensubu ve
personelin adli işlemlerin devamı
için gerekli hassasiyeti göstermesi
gerekmektedir.

7- Adalet Bakanlığı tarafından

oluşturulan ‘Mahkeme Yönetim
Sistemi Destek Projesi’
kapsamında, adliyelerde hakim ve
savcıların odaları avukatlar
bakımından ‘girilemeyecek yerler’
olarak belirlenmiş ve pilot
uygulamaya başlanmıştır.
Avukatlar, hakim ve savcılar gibi
Yargı’nın kurucu ve eşit unsurudur.
Bu sebeplerle avukatların da
çalışma yeri olan adliyelerde
kırmızı alanlar yaratılmak suretiyle
savcılara veya hakimlere erişimin
engellenmesine yönelik
uygulamalara son verilmesi hukuk
devleti ilkesinin gereğidir.

8- Hasar danışmanlık şirketi adı
altında faaliyet göstererek avukatlık
kanununa açıkça aykırı hareket
eden firmaların ve adliye önündeki
dilekçecilerin yasal olarak
engellenmesi için kanuni
düzenleme yapılması

9- Avukat vekaletnamelerinin
avukat/baro tarafından
düzenlenebilmesi

10- İçinde bulunduğumuz süreç
içerisinde olumsuz etkilerini daha
yoğun bir şekilde yaşadığımız
üzere Adalet Komisyonları ve
Cezaevi İzleme Kurulları’nda ilgili
baronun belirlediği baro
temsilcilerinin yer alması
sağlanmalıdır.

Gerek daha önce yaptığımız ve
ayrıntılı olarak mesleğimizin ve
yargı sistemimizin yaşadığı
sorunları ve çözüm yöntemlerini
gösteren başvurularımız gerekse bu
dilekçemiz ile sayın bakanlığınıza
ilettiğimiz sorunların çözümü için
yapılacak her türlü çalışmanın
içerisinde yer almak kararlılığımızı
tekrar ifade ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Barosu Başkanı
Amasya Barosu Başkanı
Aksaray Barosu Başkanı

Bilecik Barosu Başkanı
Düzce Barosu Başkanı
Kayseri Barosu Başkanı

Kocaeli Barosu Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Samsun Barosu Başkanı

Aydın Barosu Başkanı
Mersin Barosu Başkanı
Giresun Barosu Başkanı
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ADALET BAKANLIĞINA;
MERSİN VE İLÇELERİMİZ

ADLİYESİNDEKİ YAŞANAN
SORUNLARA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİMİZ :

HHHÖncelikle en büyük
sorunumuzun yargının yükünü
azaltacağı ve süreci kısaltacağı
söylenen BAM leri olduğunu
söyleyebiliriz. Meslektaşlarımızın
ve vatandaşların büyük sorun
yaşadığı yerlerin başında BAM leri
geliyor. İstinaf edilen dosyalar
yıllarca gelmiyor veya bozularak
tekrar yerel mahkemeye geliyor
yeniden yargılama ve yeniden
istinaf incelemesine tabi
tutuluyor.Ardından karar verilirse
bu kez Yargıtaya gidiyor.Ortalama
bir dosyanın sonuçlanması
vatandaşların haklarına kavuşması
en iyimser hali ile 5-8 yıl arasında
gerçekleşiyor. 

Bu da vatandaş ile
meslektaşlarımızın uzun süreç
nedeni ile ihtilaflı hale gelmelerine
sebep oluyor.

HHH İlçe Adliyelerimizin
çoğunda personel sıkıntısı
var.Özeliklikle covid salgını
nedeni ile idari izinli sayılan ve
göreve gelemeyen personel nedeni
ile işler neredeyse durma noktasına
geldi.  Bazı ilçelerimizde kararların
istinafa gönderilmesi veya kararın
tebliğe çıkarılması,kesinleştirilmesi
işlemleri dahi bir yılı buluyor.
Adalet komisyon başkanlarımız ile
görüşmelerimizde sayı olarak
yeterli olduklarını ancak personelin
değişik sebeplerle gelmediğini
ifade ediyor.

HHH Tarsus ilçemiz yaklaşık
400,000 nüfusa sahip.Yeni adliyesi

var.Yakında Çukurova hava limanı
yapılınca Yenice Lojistik üssü
olacak ve Tarsus organize sanayi
bölgesi açılacaktır.Tarsus
Adliyemizin 1. Bölge olması
durumunda yakında iş yükünün
daha da artacak olması nedeni ile
bir çok hukuki mesele şimdiden
önlenmiş olacaktır.Ayrıca Pozantı
mülahakatımız. Ticaret
Mahkemesinin ve birden fazla iş
mahkemesinin açılması
zaruridir.Yine yoğunluk nedeni ile
gerek ceza davaları gerekse de
hukuk davaları bakımından yoğun
ve önemli bir yer olan Tarsus’a
tecrübeli hakim savcı ataması
yapılması yerinde olacaktır.gerek.
Tüm bunlar gözetildiğinde hala
2.bölge kalması çok büyük sıkıntı
olacak olup tarsus ilçemizin
1.Bölge olması elzemdir.

HHH Erdemli ilçemizde nüfus
bakımında çok kalabalık bir yer
olup,turizm açısından yoğun

hareketliliğin ve yerleşimin
yaşandığı bir ilçemizdir.Bu
nedenle daha öncede görüşüldüğü
üzere Erdemli ilçemizde Ağır Ceza
Mahkemesinin kurulması ivedilik
kazanmıştır.

HHH Özellikle diğer illerdeki
icra ve mahkemelere UYAP
üzerinden gönderilen vekaletler
ilgililer tarafından işlenmeyince
meslektaşlarımız dosyaları
göremiyor ve işlem
yapamıyorlar.Süreli işlemlerde
ilgililere telefonla da
ulaşılamayınca hak kayıpları
doğuyor.

HHH Meslektaşların yaşadığı
en önemli sorun Adliyedeki  yargı
çalışanlarınca (Hakim-Savcı-
personel) meslektaşlara özellikle
genç meslektaşlarıma yönelik
uslüp ve davranış sorunu bir
sorunu beraberinde getirmektedir.
Sizin bir konuşmanızda
belirttiğiniz üzere iş için gelen
kişilere adalete hizmet ettiği idesi
ile saygılı davranmaları zaruridir.
Avukatlık mesleği zaten çok zor
şartlarda yapılmaya çalışılırken
kendi ailemiz evimiz diye
gördüğümüz adliyede uğradığımız
bu muamele canımızı daha da
yakmaktadır.Bizler maddi gerçeğin
ortaya çıkarılması ve adaletin
tecelli etmesi için devletin yargı
görevine katkı sunmaya çalışan
önemli bir mesleği ifa ettiğimizin
bilinci ve sorumluluğu ile özveriyle
bu mesleği sürdürmekteyiz.

Saygılarımızla.
Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Mersin Baro Başkanı16.06.2021
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MARDİN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’NDEN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

Mardin Girişimci İş İnsanları Derneği ( MAGİİD) Başkanı Süleyman Aktaş, yönetim
kurulu üyeleri Sabahattin Gündoğdu, Umut Çağrıtekin, Sait Kılıç, derneğin önceki

dönem başkanı Av. Bilal Orak, dernek üyeleri Av. Sercan Çiçek, Av. Şeyhmus Aslan, Av.
Tacettin Eren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılık olarak
yapılan çalışmalar

hakkında bilgilerin
verildiği ziyarette, sosyal
sorumluluk projelerinde
ortak projelerde yer
alınması konusunda fikir
birliği yapıldı. Nezaket
ziyaretleri için teşekkür
eden Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, örnek
olacak sosyal sorumluluk
projeleri hayata geçiren
MAGİD yönetimini tebrik
etti.

18.06.2021

ÖZEL MERSİN BİLİMKENT KOLEJİ’NDEN
BAROMUZ ÜYELERİNE %35 İNDİRİMLİ EĞİTİM
Mersin Barosu ile

Özel Mersin
Bilimkent Koleji arasında
imzalanan indirim
protokolü kapsamında,
baromuz üyesi
meslektaşlarımız ve
çalışanlarının çocuklarına
verilecek eğitim
hizmetinde anaokul,
ilkokul, ortaokul ve
Anadolu lisesi öğrencileri
için ilan edilen eğitim
ücreti üzerinden %35
indirim uygulanacaktır.
Yaz okulunda 4-13 yaş
arası çocuklarımız için
geleceğe yol gösterici
çeşitli eğitim ve
aktiviteler yer almaktadır.
Bilginize sunarız. 21.06.2021


