
5.BÖLÜM
RUHSAT TÖ̂RENİ



Mersin Barosu Konferans Salonunda
düzenlenen yemin töreninde Mersin Barosu

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu,
avukatlar ve aileler, stajyer avukatların mesleğe ilk
adım atmalarının heyecanını paylaştı. Tören öncesi
konuşma yapan Yeşilboğaz, son zamanlarda savunma
mesleğine yönelik yapılan saldırılara dikkat çekerek,
“Son dönemlerde barolara ve avukatlara yapılan
hukuksuz saldırılar, baskılar bizi şaşırtıyor mu?
Şaşırtmıyor. Yargının en önemli sacayağından birisi
olan bağımsız savunma maalesef yıllardır hangi siyasi
görüş iktidara gelirse gelsin hep ötekileştirilmiştir.
Bağımsızlığı, tarafsızlığı ve tüm hukuksuzluklara
muhalefet tavrı herkes tarafından kıskanılmıştır. Ancak
hiçbir dönemde baskı bu kadar olmamıştır.

“DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ,
SÖYLEMLERİMİZ DOĞRU 

YERLERE GİDİYOR”
Biz savunma, evin yaramaz çocuklarıyız. Bunu da

böyle kabul etmek, ettirmek zorundalar. Avukatları
biat ettirmek istiyorlar. Hukuku tek düze yapmak, tek
ses haline getirmek istiyorlar. Ama avukatlar bu
resmin en renkli figürleridir. Her zaman için kral
çıplak diyenlerdir. Avukatlar her zaman için doğruyu

söylemekten, hakkı, hukuku, adaleti savunmaktan
vazgeçmeyenlerdir. İktidarda kim olursa olsun,
mazlumun hakkını her daim koruyanlardır. Bu
nedenle kadın, çocuk, çevre, hayvan hakkında her
zaman için avukatlar ses çıkarmışlardır. Avukatlar
sessizliği asla kabul etmemişlerdir, sessizliği
bozmuşlardır. Kimsesizin kimi olmuş, toplumun sesi
olmuşlardır. Bu da avukatları ıslah etme, disipline
etme çabalarının bir nedenidir. Biz de bundan gurur
duyuyoruz. Demek ki biz doğru yoldayız, demek ki
bu işi yapmaya çalışanları engelleyecek söylemlerimiz
doğru yerlere gidiyor. Adil yargılanma hakkı
talebinden, hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman
vazgeçmeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü bu ülkeye
getirmek için herkese eşit, adil bir şekilde hukukun
uygulanmasını sağlamak için mücadele etmeye
devam edeceğiz. Bu da herkes tarafından böyle
bilinsin.

Genç meslektaşlarımız bu zorlu sürecin ilk adımını
atacaklar ve aynı mücadeleyi onlar da sürdürecekler.
Birazdan giyecekleri cübbe onların bir yaşam biçimi
haline gelecek. Mesai kavramı olmadan 7/24 ülkeye
yön veren, ülkenin ilerlemesi için gerekli adımları
atan bireyler olacaklar. Onlara sonsuz güveniyoruz.
Başarılı olacaklarına inanıyoruz. Yolları açık olsun”
şeklinde konuştu.
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YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATLARI ISLAH ETME
ÇABALARININ NEDENİ SESSİZLİĞİ BOZMAMIZ”
Mersin Barosunda stajını tamamlayan Stajyer Avukatlarımız; Öykü Dilsel, İstemihan Köksal,

Abdurrahman Karabacak, Halil Sabri Özkan, Hüseyin Günay, Hasan Ali Turgut, Hazal
Eraslan, Mehmet Yıldırım, Emine Kübra Podak, Emine Kılıç, Kudret Kılıçoğlu, Rona Toprak,
Vedat Ali Ava, Volkan Bilece, Mehmet Emin Aktürk yemin edip cübbe giydi. Cübbelerini

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.



Mersin Barosu Konferans
Salonunda düzenlenen

yemin töreninde Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim
kurulumuz, avukatlar ve aileler,
stajyer avukatların ruhsat
heyecanını paylaştı. Tören öncesi
konuşma yapan Mersin Barosu
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Genç meslektaşlarımız meslek
hayatına başlarken, içinde
bulunduğumuz Türkiye gerçeğini
unutmamaları gerekiyor. Hiçbir
iktidar maalesef savunmayı
sevmemiştir, benimsememiştir.

Çünkü savunma hukuksuzluklara,
adaletsizliklere hep itiraz etmiştir,
hep muhalefet etmiştir. Çünkü
savunma daha iyisini ister, daha
ütopik düşünürler, daha
ilericidirler, daha demokrattırlar.
Ülkenin, insanların, hukukun daha
ileriye gitmesini, çağdaş olmasını,
demokrasinin daha çok gelişmesini
isterler. Ama bunu istemeyenler
her zaman için savunmanın bu
mücadelesine engel olmaya
çalışmışlardır. Asıl mücadelemiz
budur. Cahillikle, hukukun
üstünlüğünü yok etmeye

çalışanlarla, cumhuriyet değerlerini
yok etmeye çalışanlarla mücadele
ediyoruz. Genç meslektaşlarımızın
da bunlarla başarılı bir şekilde
mücadele edebileceğine
inanıyorum. Gücümüze güç
katacaklar. Giyeceğiniz cübbenin
düğmeleri yok. Mesleğimizin en
onurlu tarafı işte budur,
bağımsızlığımızdır. Hiçbir şekilde
hiçbir gücün etkisi altında olmayın.
Gücünüzü hukuk kurallarından,
demokrasiye olan inancınızdan
alın. Pusulanız, vicdanınız ve
hukuk kuralları olsun. Bunu

sağladığınız takdirde
hem kendinize, hem
ülkenin daha çok
gelişmesine katkınız
olacaktır. Yolunuz açık
olsun. Başarılar
diliyorum” diye konuştu. 

Daha sonra kürsüye
çıkarak kendisini tanıtan
ve düşüncelerini
paylaşan meslektaşlarına
cübbelerini Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ve
yanlarında staj yaptıkları
avukatlar giydirdi. 
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STJ. AV. AHMET KARATAŞ YEMİN EDİP CÜBBE GİYDİ
Stajyer Avukatımız Ahmet

Karataş baromuzda
düzenlenen yemin töreninde cübbe
giyip ruhsatını alarak avukatlık
mesleğine resmi adımı attı. 

Genç meslektaşının ruhsat sevinci
paylaşan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Hukuk devletinin bütün
çarklarının işlemesi için
meslektaşımızın etmiş olduğu meslek
yeminine sadık kalarak, hukukun
üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden
ilerleyeceğine yürekten inanıyor,
meslek hayatında başarılar
diliyorum” dedi. 08.09.2020

“PUSULANIZ, VİCDANINIZ VE HUKUK KURALLARI OLSUN”
Mersin Barosunda stajını tamamlayan Stajyer Avukatlarımız İdris Ayhan, Feyyaz Mert
Kurt, Emirhan Ergül, Mehmet Uygun, Lokman Şaman, Kerem Suna, Hakkı Çınar,
İsmail Bay, Mehmet Fatih Çarşılı, Helin Gezgin, Ebru Menteş, Deniz Yükseloğlu ve
Abdulvahap Tatlı yemin ederek avukatlık ruhsatını aldı.
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“YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAHİP ÇIKALIM”
Mersin Barosunda stajını tamamlayan Stajyer Avukatlarımız Ayşegül Buşra Uslu,
Merve Akay, Ezgi Çağla İbili, Musa Karabacak ve Ece Gürdal, düzenlenen yemin

töreninde avukatlık ruhsatını alarak adalet mücadelesi için kolları sıvadı. 

CHP Mersin
Milletvekilleri Ali Mahir

Başarır ile Cengiz Gökçel,
avukatlarımızın ve ailelerin
katılımıyla Mersin Baro
Odasında gerçekleşen yemin
töreninde konuşma yapan
Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Ülkemizdeki adaletin, hukuk
sisteminin ne kadar sancılı
olduğunu bugün yemin edecek
olan meslektaşlarımız da
görüyor. Genç
meslektaşlarımızın da aramıza
katılarak, hukuk
mücadelemize güç
vereceklerine inanıyoruz. Son
dönemlerde savunmaya
yapılan saldırılar önce barolara
yapılmıştı ve barolar
parçalanma sürecine girdi.
Ancak vermiş olduğumuz
tepkiler neticesinde ikinci
barolar kurulamadı. Ancak bu
yasa hala Anayasa
Mahkemesinde ve

mücadelemiz devam ediyor.
Yargıya yönelik sistematik
saldırılar devam etmektedir. En
son Anayasa Mahkemesinin
vermiş olduğu iki kararla ilgili
İçişleri Bakanlığının yapmış
olduğu eleştiri, siyasi iradenin
yargı üzerindeki baskısını ve
yargıyı ele geçirme çabalarını
gözler önüne serdi. Yargı bunu
hak etmiyor. Yargı kurumları
kendine çekidüzen vermeli,
gereken cevabı vermelidir”
diye konuştu.

Ankara’da 48 avukat ve 7
stajyer avukata yapılan FETÖ
soruşturmasında,  avukatlık
meslek kuralları ve CMK’ya
aykırı bir şekilde aramalar
yapıldığını belirten Yeşilboğaz,
“Bu tarafımızca asla kabul
edilemez. Bir avukatın nasıl
aranacağının usul ve şekilleri
bellidir. Avukatların evinde,
ofisinde arama özellikle savcı
ve görevlendirdiği baro
yetkilisinin gözetiminde

yapılır. Burada hiçbir usule
uyulmamış. Ele geçirildiği
iddia edilen hiçbir
dokümanların imajları
alınmamış. Böyle bir hak ihlali
var. Biz bu süreçte de
meslektaşlarımızın hak arama
özgürlüğü ve adil yargılanma
çerçevesinde yanlarındayız.
Gün, birlik olma günü. En çok
adalete, hukuka ve birlikteliğe
ihtiyaç duyduğumuz gün.
Yemin edecek olan genç
meslektaşlarımıza bu zorlu
meslek hayatlarında başarılar
diliyorum” ifadesini kullandı.

Kürsüye çıkıp meslek
yemini eden stajyer avukatlara
cübbelerini Mersin Barosu
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ve yanlarında staj
yaptıkları avukatlar giydirdi ve
ardından ruhsatlarını takdim
etti. CHP Mersin Milletvekilleri
Ali Mahir Başarır ile Cengiz
Gökçel genç avukatları tebrik
ederek başarılar diledi.

16.09.2020



Mersin Barosunda stajını ta-
mamlayan Stajyer Avukat-

larımız Mehmet Akın Başak, Salih
Enes Sifil, Sultan Kurt, Merve Çapar,
Ayşegül Bakmay, Sezgin Atabey ve
Burak Yalçın Temel düzenlenen

yemin töreninde avukatlık ruhsatını
alarak adalet mücadelesi için ilk
adımı attı.Yönetim kurulumuz, avu-
katlarımız ve aileler törene katılarak
stajyer avukatlarımızın ruhsat heye-
canını paylaştılar. Baro Başkanımız

Av. Bilgin Yeşilboğaz genç mes-
lektaşlarına tavsiyelerde buluna-
rak, “Üzerinize giyeceğiniz cübbe
ve edeceğiniz meslek yemini ha-
yatınızın en önemli kavramları
olacak. Hukukçu vicdanınızı, hu-
kukçu duruşunuzu hiçbir zaman
elden bırakmamanızı, göz ardı et-
memenizi isteyeceğiz. Sizlerden
bu ülkenin değerlerine sahip çıkıl-
masını, demokrasinin, insan hak-
larının, hukukun, evrensel temel
hukuk normlarının korunmasını ve
geliştirilmesini bekliyoruz. Bu
yolda ilerleyeceğinize inanıyoruz.
Çok zorlu bir süreçte yemin edip

aramıza katılacaksınız. Çünkü mes-
leğimiz ve yargının içinde bulun-
duğu durum içler acısı. Mesleğimize
yapılan saldırılardan dolayı mesleği-
miz de, hukuk da çok kötü bir
dönem yaşıyor. Bu zorlu günler
elbet geçecek. Her karanlığın so-
nunda mutlaka bir aydınlık vardır.
Bu aydınlık geleceğe, genç meslek-
taşlarımızın bize vereceği güç ve
destekle ilerleyebileceğimize inanı-
yorum. Sizlere hukuk ve adalet yo-
lunda, bu ülkenin değerlerini
savunma yolunda başarılar diliyo-
rum. Yolunuz açık olsun” diye ko-
nuştu. Kürsüye çıkıp meslek yemini
eden stajyer avukatlara cübbelerini
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz ve yanlarında staj
yaptıkları avukatlar giydirdi ve ar-
dından ruhsatlarını
takdim etti.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz genç
meslektaşlarını tebrik ederek, “Avukatlık

Kanununun 76. ve 95. maddeleri kapsamında
Anayasa’nın bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk
gereği, ülkenin daha iler gitmesi için mücadele
etmeniz gerekmektedir. En zor şartlarda dahi mesleği

ve meslektaşı hep savunacağınıza, etmiş olduğunuz
meslek yemine her koşulda sadık kalacağınıza,
Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkarak, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisi için
mücadele edeceğinize olan inancımız sonsuz. Meslek
hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.
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İKİ STAJYER AVUKATIMIZ CÜBBE GİYDİ
Stajyer Avukatları-
mız Onur İnç ve
Adnan Uğur Gün-
doğdu, düzenlenen
yemin töreninde
cübbe giymenin he-
yecanını yaşayarak
avukatlık mesleğine
resmi adım attı.

Stajyer Av. Mithat Melik
Topcu, yemin edip cübbe

giyerek Mersin Barosu ailesine
katıldı. Meslektaşına cübbesini
giydiren Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Meslektaşımızın ettiği yemine
sadık kalarak, adaleti kılavuz
edinmesini temenni eder, başarılar
dilerim” dedi.

STJ. AV. MİTHAT MELİK
TOPCU AVUKATLIK

RUHSATINI ALDI

31.09.2020

02.10.2020

HUKUK VE ADALET iÇiN YEMİN ETTiLER
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Gökdelen hizmet birimimizde
gerçekleşen yemin törenine

katılan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, yönetim kurulumuz, avu-
katlar ve aileler kürsüye çıkıp meslek
yemini eden ve ardından ruhsat alıp
cübbe giyen stajyer avukatlarımızın
heyecanını paylaştı.  

Törende konuşma yapan Başkanı-
mız Yeşilboğaz,  “Yemin edecek olan
meslektaşlarımız hukukun içinde bu-
lunduğu içler acısı durumu görüyor-
lar.  Baroların olağan genel kurulu ve
seçimi kanuna aykırı bir şekilde erte-
lenmiştir. Genelge ile kanun çiğnen-
miştir. YSK, baro seçimlerinin İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararla-
rıyla ertelenmesine yönelik baroların
tam kanunsuzluk talebiyle yaptığı
başvuruların reddine karar vermiştir.
Hukuk kurumu olan YSK hukuku çiğ-

neyerek, siyasi iktidarın çıkarına göre
karar vermiştir. Ülkeyi kalkındıracak
olan eğitim ve hukuktur. Eğitim ve
hukuk sistemimiz sağlam temele otur-
tulduğunda, ülke de sağlam temele
oturacaktır. Bu ülkenin en büyük so-
runu hukuk ve adalet sistemidir. Maa-
lesef bu sorunların da çözülmesi
istenmiyor. Çünkü bunlar çözülürse,
ülkedeki birçok sorun da çözülecek.
Hukukçular da bu işin müsebbible-
rinden birisi. Demek ki hukukçular
yeterince direnmiyor, mücadele etmi-
yor. Yargıya baktığınız zaman en ba-
ğımsız olan ve dirençli olan, bu
ülkenin demokrasisine, cumhuriye-
tine, Atatürk ilke ve inkılaplarına
sahip çıkan tek kurum barolar ve avu-
katlardır. Çünkü bizim gücümüz ba-
ğımsızlığımızdan geliyor. Genç
meslektaşlarımızın bu uzun ve me-

şakkatli yolda vicdanlarının pusulası
olarak hukuku görmelerini istiyoruz.
Kimseye biat etmeyin çünkü cübbe-
mizin düğmesi yoktur. Bu toplum
sizlerden çok şey bekliyor. Hukukun
önderi olun, toplumu, demokrasiyi
ileri götürün. Hukuk kurallarını her-
kes için uygulayın. Hukuku eşit ve
adil bir şekilde sağlayın. Yolunuz
uzun, göreviniz zor ama birlikte
mücadele edersek bunun üstesinden
çok rahat bir şekilde geleceğimize
inanıyorum. Yolunuz açık olsun”
ifadesini kullandı. 

Kürsüye çıkıp meslek yemini
eden stajyer avukatlara cübbelerini
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz ile yanlarında staj yaptıkları
avukatlar giydirdi. Ardından Başka-
nımız Yeşilboğaz, stajyer avukatları-
mıza ruhsatlarını takdim etti.

“ HUKUKUN ÖNDERi OLUN”
Mersin Barosunda stajını tamamlayan Stajyer Avukatlarımız Başak Yağmur Özer, Rabia Erdoğan, Serdar
Ece, Mücahit Bağrıyanık, Mert Karabay, Kübra Aksoy, Berin Arslan, Elif Kuyumcu, Murat Aslan, Ahmet

Yaşar, Sena Yılmaz, Ahmet Kutlu ve Fatma Soyal hukuk ve adalet için yemin ederek cübbe giydi.

07.10.2020
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Ruhsatlarını imzalayarak meslektaşlarına takdim
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

“Avukatlık ruhsatı bir araçtır asıl önemli olan meslek
yeminidir. Edeceğiniz meslek yeminine sadık kalarak
hukuku, adaleti, demokrasiyi, insan haklarını, kişi hak ve
özgürlüklerini korumak adına mücadele edeceğinize olan
inancım tamdır. Bu uzun ve zorlu yolda umarım ayağınıza
taş değmez, işleriniz kolaylaşır. Mücadele azminizi hiç
kaybetmemeniz dileğiyle hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra yemin eden meslektaşlarına cübbelerini
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yanında staj
yaptığı avukatımız giydirdi.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ
RUHSATLARINI ALARAK
BAROMUZA GÜÇ KATTILAR

Baro Odamızda yönetim kurulumuzun,
avukatlarımızın ve ailelerin katılımıyla

gerçekleşen yemin töreninde meslektaşlarına
tavsiyelerde bulunan Baro Başkanımız AV. Bil-
gin Yeşilboğaz,  “Avukatlık mücadele mesleği-
dir, bir yaşam biçimidir. Hiç durmadan her
hukuksuz olaya müdahale etmek zorunda oldu-
ğunuzu bilmeniz gerekiyor. Son yıllarda ülke-
mizde maalesef savunmanın olmadığı bir
yargılama düzeni isteniyor. Bunu Av. Tahir Elçi
duruşmasında da yaşadık. Savunmayı hiçe sayan
bir sistem var. Bunu asla kabul etmedik, etmeye-
ceğiz. Savunmasız yargı meşru olmaz. Savun-
mayı hiçe sayanlara karşı hep birlikte mücadele
etmeye devam edeceğiz. Avukat cübbesinin
düğmeleri yoktur. Kimseye hesap vermezler,
biat etmezler. Sorumlu oldukları kişiler sadece
halktır. Bu mücadelede pusulanızın vicdanınız
ve hukuk kuralları olduğunu bilmelisiniz. Bu
düsturla mücadele ederseniz, mesleğinizden
daha çok keyif alırsınız ve başarılı olursunuz.
Başarılı bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

Stajyer Avukatlarımız Şilan Kesgin ve Merve
Gökçe Günar bugün yemin edip avukatlık
ruhsatını alarak savunma mesleğinin yeni
neferleri oldu. Hak ve hukuk mücadelesi
için ilk adımı atan stajyer avukatlarımızın

ruhsatını Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti.

HUKUK MÜCADELESİ VERMEK İÇİN YEMİN ETTİLER
Stajyer Avukatlarımız Şefika Ece Mevlütoğlu ve Ömer Koldaş  hukuk ve adalet mücadelesi
vermek için yemin edip cübbe giydiler. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim

kurulumuz, avukatlar ve aileler stajyer avukatlarımızın ruhsat heyecanını paylaştı. 

15.10.2020

22.10.2020
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Mersin Barosu Gökdelen
Hizmet biriminde

düzenlenen yemin töreninde tek
tek kürsüye çıkıp duygularını
paylaşan stajyer avukatlarımızı
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, avukatlarımız ve
aileler yalnız bırakmadı.  Tören
öncesi konuşma yapan Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
meslektaşlarına hukuk ve adalet
çizgisinden sapmamalarını
söyleyerek, “Ülkemiz hukuk adına
çok da iyi sınav vermiyor. Genç
meslektaşlarımıza önerimiz,
ilkeleriniz Cumhuriyetin ilkeleri
olsun. Her zaman Atatürk ilke ve
devrimlerine sahip çıkın. Pusulanız

sadece hukuk kuralları ve
vicdanınız olsun. Hesap
vereceğiniz insanlar bu ülkenin
halkı olsun. Kimseye biat etmeyin
ancak o zaman başarılı olursunuz.
Önünüze birçok fırsat geçecek. Bu
fırsatlarda her zaman için etiği
tercih etmenizi istiyoruz. Etikten
önce parayı tercih ettiğinizde ya da
makamı, mevkiyi tercih ettiğinizde,
yollarınızın çıkmaza gittiğini ve
çok kısa bir mesafede nefesinizin
tükeneceğini hissedeceksiniz.
Uzun soluklu bir meslek icra
etmek istiyorsanız, bu ülkeyi daha
yaşanılır hale getirmek istiyorsanız
uzun ve meşakkatli yolu tercih
etmeniz gerekiyor. Çünkü yolun

sonunda en azından kendinizi
vicdanen rahat hissedeceksiniz.
Kendinize, çocuklarınıza ve bu
ülkeye hesap vermenin
mutluluğunu yaşayacaksınız.
Mesleğimize ve ülkemize güç
katacağınıza, hukuk sistemimizin
düzelmesi için elinizden geleni
yapacağınıza inanıyorum. Meslek
hayatınızda başarılar diliyorum”
dedi.

Yemin eden stajyer avukatlara
cübbelerini Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz ve yanlarında
staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Başkanımız Yeşilboğaz, avukatlık
ruhsatlarını imzalayıp genç
meslektaşlarına takdim etti.

“HUKUK VE ADALET
ÇİZGİSİNDEN SAPMAYIN”

Mersin Barosu’nun Stajyer Avukatları Abdülkadir Muyan, Bengisu Özcan,
Mehmet Fırat Subaşı, Fatma Sena Yardım, Ahmet Alperen Doğan, Rümeysa

Yıldırım, Meryem Betül Gür, Emine Sena Cırık, Ömer Gençer ile Ahmet Serdar
Üçel, hukuk ve adalet yolunda mücadele etmek için yemin edip cübbe giydiler. 

27.10.2020



Baro Odamızda düzenlenen yemin töreninde
genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  ülkemizde
hukuk ve adalet sisteminin toplumsal huzurun sağ-
lanması yönünde işlemesi için mücadele etmeleri
gerektiğini vurgulayarak, “Savunmanın bağımsız
yapısı siyasi otoriteyi rahatsız ettiği için savunma
güçsüzleştirilmeye, susturulmaya çalışılmaktadır.
Cübbemizin onuru, bizlere bu saldırılara karşı mü-
cadele etmeyi emrediyor. Bizler savunmaya yapılan
her türlü saldırılara karşı mesleki dayanışma içeri-
sinde göğüs geriyoruz, mücadele ediyoruz. Savun-
mayı savunmak, kişi hak ve özgürlüklerini korumakla
yükümlüsünüz. Cumhuriyetin 97.yılında bu mesleği icra
edebiliyorsak bu cumhuriyetin sayesindedir. Sizlerin de

cumhuriyete ve onun kazanımları olan demokrasiye,
hukuka, adalete ve özgürlüklere sahip çıkacağınıza, gü-
cümüze güç katacağınıza inanıyorum” dedi.
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YEŞİLBOĞAZ: “MESLEĞİMİZİ İCRA
EDEBİLİYORSAK, CUMHURİYET SAYESİNDE”

Stajyer Avukatlarımız Fatma Tekin,
Mehmet Zahit Karabacak, Faruk Bozkurt
ve Mete Yaralı hukukun üstünlüğü için

yemin ederek cübbe giydi.

30.10.2020

YEŞİLBOĞAZ:  “CUMHURİYETİN HARCI HUKUKTUR”

Avukatların ve ailelerin katılı-
mıyla Mersin Barosu Konfe-

rans Salonunda düzenlenen yemin
töreninde konuşma yapan Mersin
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, ülkemizin hukuk açısından
iyi sınav vermediğini vurgulayarak,
“Şu an ülkeyi yönetenler ve bu işin
başındakiler dahi hukuk ve anayasal
güvenceden, adaletten bahsetmeye
başladılar. Şunu anlıyoruz ki, hukuk
ve adalet bir gün mutlaka herkese
lazım olacaktır. Bu ülkede demokra-

siyi gerçekten daim kılmak istiyor-
sak, Cumhuriyeti yaşatmak istiyor-
sak, bir arada yaşama kültürünü
ayakta tutmak istiyorsak, bunun tek
harcı hukuktur, adalettir. Bizi bir
arada tutan, kuvvetlinin zayıfa ta-
hakkümünü engelleyen hukuktur.
Ülkenin gelişmesine katkı sunmak
ve özgürce yaşanabilecek bir ülke
yaratmak istiyorsak bunun temeli
için hukuk gereklidir.  Hukuk ol-
mazsa bu ülkede ekonomi, kültürel
ve siyasal gelişme olmaz. Açıkçası

Atatürk’ün hedeflemiş olduğu muasır
medeniyetler seviyesine ulaşma im-
kânımız da olmaz. Bunu sağlayacak
olanlar da bizler gibi yemin edip
hukuk ordumuza katılacak olan genç
meslektaşlarımızdır. Gözümüz ar-
kada gitmeyeceğiz. Çok uzun bir
meslek yaşamı sürdürdük. Bundan
sonra da hukuk mücadelesini ver-
meye devam edeceğiz ama genç
meslektaşlarımızın bu süreçte bize
vereceği destek çok önemli. Bize
destek vereceklerini, hukuk yolundan
ayrılmayacaklarını, pusulalarının sa-
dece hukuk, vicdan ve adalet olaca-
ğını umuyorum. Meslektaşlarımıza
bu uzun ve meşakkatli yolda başarı-
lar diliyorum” dedi.

Yemin eden stajyer avukatları-
mıza cübbelerini Başkanımız Yeşil-
boğaz ve yanlarında staj yaptıkları
avukatlar giydirdi. Yeşilboğaz, avu-
katlık ruhsatlarını imzalayıp genç
meslektaşlarına takdim etti.

Mersin Barosu’nun Stajyer Avukatları Ahmet Dağ, Tayyar Suat Gür, Erkan Kınış, Musa Aydın,
Rukiye Şen, Melda Aşkaroğlu, Onur Hasbay, Özge Yaşar, Mert Fırat, Ayça Ambaroğlu, Kader
Yalçın, Ali Emre Bülbül, Emine Arslan, Enes İşcan, Yaşar Çevik, Mehmet Sünbül ve Emrehan

Altay hukuk ve adalet yolunda mücadele etmek için yemin edip cübbe giydiler. 

18.11.2020
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Mersin Barosu Konferans
Salonunda gerçekleşen

yemin töreninde genç meslektaş-
larına hitaben konuşma yapan
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Genç meslektaşlarımız
göreve çok zorlu bir süreçte başlı-
yorlar. Hukukun ayaklar altına
alındığı ve çok dejenere edildiği,
yargı bağımsızlığının ortadan kal-
dırıldığı, ekonomik anlamla ciddi sı-
kıntıların yaşandığı pandemi
döneminde mesleğe başlıyorsunuz.
Mesleğe zorlukla başlamanız daha
iyi. Çünkü temelde zorluğu yaşarsa-
nız, meslekte yukarı çıkarken işleri-
nizi daha kolay yapabileceğinizi
göreceksiniz. Genç kardeşlerimiz-

den beklentilerimiz şunlar: Bu ül-
kede gerçekten ekonomik ve siyasal
istikrar bekleniyorsa, bunun teminatı
hukuk güvenliğidir ve adalettir. Bu-
rada en önemli işlev hukukçuların-
dır. Bu ülkeye hukuki, ekonomik ve
siyasal istikrarı, kültürel birlikteliği
getirecek olan kişiler hukukçulardır.

Genç meslektaşlarımıza hukukun
egemen olduğu, demokrasinin,
cumhuriyet ilkelerinin ve laikliğin
bu ülkeye yerleşmesinde çok önemli
katkılar sunacaklar. Bizlere destek
vereceklerine inanıyorum. Kendile-
rine meslek hayatlarında başarılar
diliyorum” ifadesini kullandı. 

YEŞİLBOĞAZ: “EKONOMİK VE SİYASAL
İSTİKRARIN TEMİNATI HUKUK GÜVENLİĞİDİR”
Mersin Barosu’nda ülkemizin yeni adalet savaşçılarına cübbe giydirmenin mutluluğu bugün bir kez daha yaşandı.
Stajyer Avukatlarımız Mustafa Kurtoğlu, Hasibe Çetinel, Zehra Tunç, Selin Arı ve Cennet Şevval Balcı’ya
düzenlenen yemin töreninde cübbelerini giydiren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ülkede ekonomik ve
siyasal istikrarın teminatının hukuk güvenliği olduğuna vurgu yaparak, bu istikrarı sağlayacak olan kişilerin
hukukçular olduğunu söyledi.

Meslektaşlarına hitaben ko-
nuşma yapan Baro Başkanı-

mız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Hukukçunun yapması gereken en
önemli şey, vicdanına ve hukuk ku-
rallarına sadık olmasıdır. Giymiş ol-
duğunuz cübbenin düğmesinin
olmadığını bilmeniz ve unutmama-
nız gerekiyor. Karşınızda  nasıl bir
güç olursa olsun demokrasiden, hu-
kukun üstünlüğünden, cumhuriyetin
ilkelerinden asla taviz vermeyin.
Görevinizi yaparken sadece vicda-
nınıza, hukuk kurallarına hesap
verin. Asla hiçbir güce biat etmeyin.

Ülkenin gerçekten içinde bulun-
duğu durum hukuk açısından sıkın-
tılı bir süreç. Ancak bu sıkıntılı
durumu düzeltebilecek tek güç hu-
kuktur, hukukçulardır. Bunun en iyi
örneğini veren de, bağımsız savun-
madır. Genç meslektaşlarımız bu-
rada savunmayı, hukukun
üstünlüğünü en iyi şekilde temsil
edeceklerdir. Cumhuriyetin, demok-
rasinin, insan haklarının birer koru-

yucusu olacaklardır. Meslek hayatı-
nızda başarılar diliyorum. Yolunuz
açık olsun” dedi.

Kürüye çıkıp duygularını ifade
eden ve ardından yemin eden genç
hukukçular, Atatürk ilke ve devrim-
leri ışığında yol alıp, vicdanlarını ra-
hatsız edecek hiçbir şey
yapmayacakları, hukuk ve adalet çiz-
gisinde yol alacakları için yemin et-
tiklerini ifade ettiler.

YEŞİLBOĞAZ: “CÜBBEMİZİN DÜĞMESİ OLMADIĞINI UNUTMAYIN”
Hukukun ve adaletin yeni önderleri olan Stajyer Avukatlarımız Mehmet Ali

Yıldırım, Ogün Kaya, Cuma Arslanpence, Büşra Karataş, Leman Narin,
Merve Özlem Kuş, Fırat Kara, Berkay Işıl, Gözde Nur Ardıç, Fırat Deniz,

Özge Özkul, Rana Karayılan ve Meryem Tuğba Soydan baromuzda
düzenlenen yemin töreninde cübbe giyerek savunma mesleğine güç kattı. 

25.11.2020

27.11.2020
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN GENÇ
MESLEKTAŞLARINA “HUKUK VE VİCDAN” VURGUSU

Stajyer Avukatlarımız Muhammed Gülhan, Aysel Topuzoğlu, Nermin Uysal
Koca, Sevcan Kutbay, Taha Çakır ve Pınar Köroğlu, Mersin Barosu’nun

kuruluş yıldönümünde cübbe giymenin mutluluğunu yaşadılar. 

Baro odamızda
düzenlenen

yemin töreninde genç
meslektaşlarına hitaben
konuşma yapan Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Bugün
Mersin Barosu’nun
kuruluşunun
yıldönümü. Ruhsat
alma yıldönümlerinizi
hatırlarken, baromuzun
kuruluş yıldönümünü
de hatırlayacaksınız.
Baronun kuruluş
yıldönümünü
hatırlarken de mesleğe
başlama gününüzü
hatırlayacaksınız.
Güzel bir günde
mesleğe başlıyorsunuz.
Mersin Barosu her
zaman ilerici, demokrat, aydın,
mücadeleci bir kimliğe
sahiptir. Her zaman öncü baro
olma vasfını taşımıştır. Genç

meslektaşlarımızın da Mersin
Barosu’na bu yönde katkı
sunacaklarına inancımız
sonsuz. Baromuzun kuruluş
felsefesine uygun olarak

mücadeleci, ilerici, öncü birer
avukat olmanızı temenni
ediyorum. Edeceğiniz meslek
yeminine sadık kalarak,
pusulanızın vicdanınız ve

hukuk kuralları olmasını
diliyorum. Cübbenizin
düğmesiz olduğunu
unutmayın.
Cumhuriyetin
değerlerinden,
demokrasinin
ilkelerinden ayrılmayın.
Ülkenin tüm
sorunlarının çözümüne
katkı sağlayacağınıza
inanıyor, başarılı bir
meslek yaşamı
diliyorum” ifadesini
kullandı.
Meslektaşlarına
cübbesini giydiren
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz avukatlık
ruhsatlarını da
imzalayarak takdim etti.

01.12.2020
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Törende genç meslektaşlarından
beklentilerini dile getiren Baro

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Hukukun içler acısı olduğu ve sürekli
erklerin denetiminde olduğu bir süreçte
bu mesleği ifa etmeye çalışacaksınız. Size
tavsiyem, asla hukukun üstünlüğünden
ödün vermeyin. Bu ülkede her şey değişir
ve en sonunda adalet yerini bulur. Her
zaman bu ülkenin değerlerinden,
cumhuriyetin değerlerinden,
demokrasiden yana olmanızı, tabanın
sesi, insan hakları savunucusu olmanızı
istiyoruz. Adaletin sesini kısmaya
çalışanlara her zaman tepki verin.
Mağdurun, haklı olanın her daim yanında
olun. Meslek yeminine bağlı kalarak,
uzun ve başarılı bir meslek yaşamı
diliyoruz” diye konuştu.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “ADALETİN SESİNİ
KISMAYA ÇALIŞANLARA TEPKİ VERİN”

Adaletin yeni neferleri
hukukun üstünlüğü için,
insan hakları için, adalet için
yemin ederek cübbe giydi.
Baromuzda düzenlenen
yemin töreninde ruhsatlarını
alan Stajyer Avukatlarımız
Zeynep Nur Söylemez,
Gürbüz Koçak, Onur Barış
Tanrıkut, Oğuzhan Yıldırım,
Yasemin İrem Kılınç, Melek
Şaraldı, Şeyma Gedik ve İrem
Okuyucu’ya cübbesini Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ve yönetim
kurulu üyemiz Av. Kazım
Yüksel giydirdi. 

02.12.2020



Bugün düzenlenen yemin
töreninde genç

meslektaşlarına cübbelerini
giydirip avukatlık ruhsatnamelerini
takdim eden Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz törende yaptığı
konuşmasında, ülkemizin hukuk
çıkmazı içerisinde olduğunu
söyleyerek, “Genç
meslektaşlarımız bu çıkmazın
kurtuluş neferleridir. Bu ülkenin
değerlerini, cumhuriyetin
kazanımlarını, hukukun
üstünlüğünü korumak, adalete
sırtını dönenlere hesap sormak en
önemli vazifeniz. Cübbenizin
düğmesiz olduğunu unutmayın.
Hukuku yaşatan, hukukçuların
bağımsız olmasıdır, itaatkâr
olmamasıdır. Yolunuz, adalet ve
hukuk yolu olsun. Başarılar
diliyorum”dedi.

Kürsüde duygu ve düşüncelerini
ifade eden avukatlarımız, staj
döneminde kendilerine destek
veren üstatlarına, Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yönetim
kurulumuza
teşekkür etti.
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AV. BERFİN SÖYLEMEZ’E, HUKUK VE
ADALET DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

Stajyer Avukatımız
Berfin Söylemez,

bugün yemin edip cübbe
giyerek Mersin Barosu
ailesine katıldı. Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, ülkemizde
hukukun ve adaletin yeniden

inşasında vermiş olduğu
mücadeleye, bir
mücadelecinin daha
katılmasının mutluluğunu
yaşadığını ifade ederek,
hukuk ve adalet dolu bir
meslek yaşamı temenni etti. 

04.12.2020

Stajyer Avukatlarımız Muhammed Ebrar
Oğraş, Celal Aynacı, Feride Yiğitşahin,

Furkan Çerekçi, Elifcan Eriş, Erdem
Karaboyun, Ferhat Özcan, Meriç Doğan
Tofur, Mustafa Amutlukuyu ve Selman
Çamlı adaleti yeşertmek, hukuku üstün

kılmak için yemin edip cübbe giydi.

"HUKUKU YAŞATAN
HUKUKÇULARIN

BAĞIMSIZLIĞIDIR"

09.12.2020
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Gaziantep Barosu Başkanı Av.
Bektaş Şarklı, Gaziantep

Barosu yön. kur. üyesi Av. Erdem
Gökpınar, Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay ve yönetim kurulu
üyemiz Av. Kazım Yüksel’in da
katıldığı yemin töreninde
meslektaşlarına cübbesini giydiren
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Edeceğiniz meslek

yeminine bağlı kalarak hukukun
üstünlüğüne, demokrasiye,
cumhuriyetin ilkelerine her zaman
sadık kalacağınıza ve bu uğurda
hukuk mücadelesi vereceğinize
inanıyorum. Meslektaş
dayanışmasını ön planda tutmanızı
temenni ederek, başarılı bir meslek
yaşamı diliyorum”
dedi.

HUKUKU ÜSTÜN KILMAK, ADALETİ
YAŞATMAK İÇİN YEMİN ETTİLER

Stajyer Avukatlarımız
Abdurrahman Asan ve Ali
Erdinç Özlük, hukukun
üstünlüğü çerçevesinde
hak mücadelesi vermek
için yemin ederek, Mersin
Barosu ailesine katıldı. 

Stajyer Avukatlarımız Elif
Kenaz ve Hatice Berna

Ermenek, hukuk mücadelesi
vermek için bugün yemin edip
ruhsat alarak Mersin Barosu
ailesine katıldı. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz genç
meslektaşlarının etmiş oldukları
yemine sadık kalarak;
cumhuriyetin ilkelerini, insan
haklarını, ülkenin değerlerini,

hukukun üstünlüğü ve adalet
çizgisinden sapmadan
koruyacaklarına inancının tam
olduğunu ifade ederek başarılı
bir meslek yaşamı diledi.

AV. ELİF KENAZ VE AV. HATİCE BERNA ERMENEK’E
ADALET DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

11.12.2020

14.12.2020
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Mersin Barosu Konferans
Salonunda düzenlenen

yemin töreninde adaletin yeni ne-
ferlerine “Sıradan olmayın” öneri-
sinde bulunan Mersin Barosu
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Kalıp-
laşmış fikirlere asla bağlı kalmayın.
Mutlaka daha iyiyi, daha güzeli,
daha üstünü istemek zorundasınız.
Statükocu olmayın. Meslek kuralla-
rınız bunu gerektiriyor. Hukukçu
olmanın bir özelliği de budur.
Daha ilerici, daha aydınlıkçı, daha
özgürlükçü olun. İnsan yaşamını
kutsayan bir düşünceye sahip olun.
Hedefiniz hukukun üstünlüğü ve
cumhuriyetin değerleri olsun. Avu-
katlar toplumda değişimin öncüsü-

dür, toplumsal gelişimin, demokra-
sinin, hak ve özgürlüklerin birer
neferidir. Cübbenizin düğmesi yok,
biat etmeyin. Onurlu, dik, demo-
krat duruşunuzu asla kaybetmeyin.
Önyargılarınızdan arının. Pusula-
nız sadece evrensel hukuk kural-
ları, ülkemizin cumhuriyet
değerleri ve vicdanınız olsun. Bu
şekilde her zaman doğruyu bulaca-
ğınıza, bu meslekten keyif alacağı-
nıza inanıyorum. Yolunuz açık
olsun” dedi.

Genç avukatlar, cübbesini giy-
dirip ruhsatlarını takdim eden Baro
Başkanı Yeşilboğaz’a, staj dönemi
boyunca vermiş olduğu destek için
teşekkür ettiler. 

ADALETE FENER YAKMAK İÇİN CÜBBE GİYDİLER
Stajyer Avukatlar Gamze Gür, Mehmet Ali Genç, Hilal Üstül, Aybike Güzel, Ceylan

Batan, Duygu Kara, Fatma Melike Duygulu, İbrahim Esen, Hüseyin Çetin, Önder Can
Gür, Esra Çetin ve Serhat Orak adalete fener yakmak için yemin edip cübbe giydi.  

AV. ELİFE ŞAHİN’E
MESLEK HAYATINDA

BAŞARILAR DİLİYORUZ

Stajyer Av. Elife Şahin savunmaya
güç vermek için yemin edip

cübbe giydi. Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Hukukun
üstünlüğü ve adil yargılanma
ilkesinden taviz vermeden meslek
hayatını sürdürmeni temenni ediyor,
başarılar diliyorum” dedi. Törene
katılan Baro Başkan Yardımcısı Av.
Fatma Demircioğlu, Genel
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve
yönetim kurulu üyemiz Av. Kazım
Yüksel  genç meslektaşımızı tebrik etti.

18.12.2020
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Mersin Barosu Konferans Salonunda
düzenlenen yemin töreninde genç

meslektaşlarına yol gösteren Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Çok meşakkatli ve çok zorlu bir
meslek yaşamı sizleri bekliyor. Özellikle ülkemizde
yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün yok
edildiği, adalet ve demokrasinin mumla arandığı
bir dönemde hukukçu saflarına katılacaksınız.
Sizlere tavsiyemiz; sistemin size dayattığı kurallarla
değil, bilimsel, çağdaş, evrensel hukuk normlarıyla
bu mesleği icra etmenizi, hiçbir zaman hukukçu
kimliğinizi unutmamanızı, hak arayan, hak
mağduru olan kim olursa olsun, mağdurun
mağduriyetini gidermek için mücadele etmenizi
istiyoruz. Hak mağduru olan kişinin kişiliğine,

farklılıklarına, eylemine, suçuna bakmaksızın,
sadece saf hukuk normlarının herkese eşit olarak
uygulanması için mücadele etmeniz gerektiğini
hatırlatıyorum. Ülkemizin demokrasi, cumhuriyet
ve cumhuriyetin temel değerlerindeki yozlaşmaya
sizlerin dur demesi, bu uğurda mücadele etmeniz
gerekiyor. Edeceğiniz meslek yeminine bağlı
kalarak, uzun ve başarılı bir meslek yaşamınızın
olmasını temenni ediyor, şimdiden başarılar
diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlar, staj
dönemi boyunca kedilerine desten veren Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a, yönetim
kurulumuza ve yanlarında staj yaptıkları üstatlarına
teşekkür ettiler. 

Stajyer Avukatımız Ahmet Cop,
Anamur Baro Odasında düzenlenen

yemin töreninde cübbe giyerek adaletin
tesisi için ilk adımı attı. Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Edeceğin meslek
yeminine bağlı kalarak hukukun
üstünlüğüne, demokrasiye, cumhuriyetin
ilkelerine her zaman sadık kalacağına ve
bu uğurda hukuk mücadelesi
vereceğinize inanıyorum. Meslektaş
dayanışmasını ön planda tutmanı temenni
ederek, başarılı bir meslek yaşamı
diliyorum” dedi.  Anamur ilçe temsilcimiz
Av. Murat Kılıç genç meslektaşına
cübbesini giydirdi. 

AV. AHMET COP’A HUKUK VE ADALET DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

25.12.2020

23.12.2020

YEŞİLBOĞAZ: “YOZLAŞMAYA DUR
DEMEK İÇİN MÜCADELE ETMELİSİNİZ”
Adaletsizliğe ve hukuksuzluğa geçit vermemek için cübbe giyen Stajyer Avukatlarımız Betül
Yazlık, Ömer Özer, Ayşe Aksan, Oğuzhan Aslan ve Kayra Ural hukuka, ahlaka ve mesleğin

etik kurallarına uygun davranacağına yemin ederek savunmanın yeni neferleri oldu. 
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Gökdelen hizmet
birimimizde düzenlenen

yemin töreninde savunmanın yeni
neferlerine yol gösteren Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Bu ülkenin hukuka, hukukun
üstünlüğüne, adalete, demokrasiye,
cumhuriyetin değerlerinin
korunmasına ihtiyaç var. Bunun
sağlanması için toplumun sizden
beklentileri var. Ön yargılardan
arınmış, herkes için eşit ve adil bir
yargılanma sisteminin uygulanması
için ortak mücadeleye ihtiyaç var.
Genç meslektaşlarımız bu sürecin
en ağır sorumluluğunu üstlenmek
zorundalar. Avukatlık bir meslek
değil, yaşam biçimidir. Hak
mücadelesinde karşınızdaki kişinin
diline, dinine, cinsine, ırkına ve
diğer farklılıklarına bakmaksızın
hak mağduru olan kişinin yanında
olmak zorundasınız. Ülkede
kadına ve çocuğa yönelik şiddette
ciddi artış var. Genç hukukçuların
bu süreçte ellerinden gelen

mücadeleyi vererek şiddeti en aza
indireceklerine inancım sonsuzdur.
Dünya yıkılsın ama adalet yerini
bulsun. Bu mücadeleyi
vereceğinize inanıyorum. Meslek
hayatınızda başarılar diliyorum”
diye konuştu.

Genç avukatlar ise son yıllarda
artış gösteren kadın cinayetlerinin
endişe verici boyutta olduğuna

dikkat çekerek, hak ihlallerini
önlemek, hukukun üstünlüğü,
adalet ve cumhuriyetin değerlerini
korumak için cübbe giydiklerini
söylediler. Meslektaşlarına
cübbesini giydiren Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık
ruhsatnamelerini imzalayarak
takdim etti.

2020 YILININ SON YEMİN TÖRENİ YAPILDI
Mersin Barosu’nda gerçekleşen 2020 yılının son yemin töreninde Stajyer Avukatlarımız Mücahit Kar,
Gülcan Tekin, Medya İlgen, Sevda Ateş, Berk Can Nacar, Enes Yalçın, Ezgi Memiş, Batuhan Yıldız,
Berkay Karasu, Nazife Dilber Uysaloğlu, Arzu Kurt, Arife Çetin ve Zeynep Cansu Kılınç yemin edip
cübbe giyerek hukuk, adalet, insan hakları, çevre ve hayvan hakları mücadelesi için ilk adımı attı.

Yönetim kurulu üyelerimizin
katılımıyla gerçekleşen yemin
töreninde konuşma yapan Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
meslek yeminini düstur
edineceklerine, hukukun
üstünlüğünü, cumhuriyetin
değerlerini, insan haklarını,

demokrasiyi, mesleğin onurunu
korumak, hukuk kurallarına bağlı
kalarak evrensel hukuk
kurallarının herkes için eşit
uygulanmasını sağlamak için
mücadele edeceklerine ve
meslektaş dayanışmasını
koruyacaklarına olan inancının

tam olduğunu
ifade ederek,
kendilerine başarılı
bir meslek hayatı
diledi. Daha sonra
cübbelerini
giydiren
Başkanımız
Yeşilboğaz, genç
meslektaşlarına
avukatlık
ruhsatnamelerini
imzalayarak
takdim etti.

HUKUK VE ADALET İÇİN CÜBBE GİYDİLER 
Stajyer Avukatlarımız Emin
Özkaya, Dicle Veysanoğlu,
Oğuzhan Özel, Onur
Günaydınoğlu, Hayriye Nur
Sivaz ve Serhat Sönmez hukuka,
ahlaka, mesleğin onuruna ve
kurallarına uygun davranacağına
yemin ederek cübbe giydiler. 

30.12.2020

06.01.2021
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Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay, Başkan

Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu
ve yönetim kurulu üyemiz Av.

Mahçe İnanoğlu
Deprem’in de katıldığı
törende Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,
meslektaşlarının etmiş
oldukları meslek yeminine
sadık kalarak, hukukun
üstünlüğü ve adalet
çizgisinde hak mücadelesi
vereceklerine inandığını
ifade ederek, kendilerine
başarılı ve uzun soluklu
bir meslek yaşamı temenni
etti.

AV. HACI BASKAK VE AV. NURHAN ÖZDURAN’A
BAŞARILI MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Stajyer Avukatlarımız Hacı Baskak ve Nurhan Özduran’ın bugün
yemin edip cübbe giyerek avukat olmalarının onurunu ve sevincini yönetim kurulumuzla birlikte paylaştı. 

12.01.2021

Avukatlık stajını tamamlayan Cemile Kasa-
poğlu, adaletin tecelli etmesi için cübbe

giydi. Yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı
yemin töreninde konuşma yapan Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ettiğin meslek yeminine
bağlı kalarak her zaman demokrasiyi, cumhuriyetin
ilkelerini, hukukun üstünlüğünü ve hukukun onu-
runu korumak için mücadele edeceğine inanıyo-
rum. Başarılı bir meslek hayatı diliyorum” diyerek
meslektaşına cübbesini giydirip avukatlık ruhsatna-
mesini takdim etti. 

Stajyer Avukatımız Özlem Yılmaz hukuk müca-
delesine güç katmak için bugün cübbe giydi. Genel
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve Başkan Yardım-
cımız Av. Fatma Demircioğlu’nun katılımıyla ger-
çekleşen törende genç meslektaşına cübbesini
giydirip ruhsatnamesini takdim eden Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Etmiş olduğun meslek
yeminine bağlı kalarak meslek kurallarına harfiyen
uyacağına, Demokrasiye, laikliğe, cumhuriyet ilke-
lerine her zaman sahip çıkacağına, hukukun üstün-
lüğünü her zaman savunacağına inanıyoruz. Bu
ilkeler doğrultusunda mesleğini icra etmeni canı gö-
nülden arzu ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

AV. ÖZLEM YILMAZ’A
MESLEK HAYATINDA

BAŞARILAR DİLİYORUZ

13.01.2021

18.01.2021

AV. CEMİLE KASAPOĞLU’NA
MESLEK HAYATINDA

BAŞARILAR DİLİYORUZ
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Genel Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay’ın da katıldığı yemin

töreninde genç meslektaşlarına
cübbesini giydirip ruhsatını takdim
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Hukuka, ahlaka,
mesleğin kurallarına ve meslektaş
dayanışmasına sahip çıkmak en
önemli göreviniz. Hukukun
üstünlüğünü, demokrasiyi,
cumhuriyetin ilkelerini ve insan
haklarını her zaman korumak ve bu
konularda mücadele etmek
zorundasınız. Yeminden dönüş yok.
Mesleğinizi icra ettiğiniz sürece bu
kuralları unutmamanızı, meslek
yeminine sadık kalarak adalet dolu,
uzun bir meslek yaşamı
diliyoruz” dedi.  

CÜBBELERİ ADALETE IŞIK OLACAK
Stajyer Avukatlarımız Filiz İrişik, İsmail Hakkı Karaca, Ali Ergin Tekeli, Çağdaş Erdoğan, Fatoş
Yağmurlu ve Nursel Çopur adaletin olmadığı yerde ışık olmak için yemin edip cübbe giydiler.

20.01.2021

Avukatlık stajını tamamlayan Yusuf İslam Oktay, hak
ve hukuk mücadelesi vermek için yemin edip cübbe gi-
yerek adalet mücadelesi yolunda ilk adımı attı.

Yönetim kurulu üyemiz Av. Kazım Yüksel’in de katıl-
dığı yemin töreninde meslektaşına cübbesini giydirip
avukatlık ruhsatnamesini takdim eden Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Etmiş olduğun meslek yeminini
harfiyen içselleştirmek ve uygulamak zorundasın. Hu-
kukçuluğun vermiş olduğu bir takım yükümlülükler var.
İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü, meslek dayanış-
masını her zaman ön planda tutmak zorundasın. Adale-
tin herkes için eşit sağlanması için mücadele etmek
zorundasın.  Adalet dolu, başarılı bir meslek yaşamı dili-
yorum” dedi.

AV. YUSUF İSLAM OKTAY’A ADALET
DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

Stajını tamamlayan İbrahim Kenas, hukuk müca-
delesi vermek için yemin ederek avukatlık mes-

leğine ilk adımı attı. 
Yönetim kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu

Deprem ve Av. Kazım Yüksel’in katılımıyla gerçekle-
şen yemin töreninde genç meslektaşına cübbesini giy-
diren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Meslek
yeminini mesleğini icra ettiğin sürece unutmamanı;
özellikle hukukun üstünlüğüne, mesleğin onuruna her
zaman sahip çıkmanı canı gönülden arzu ediyoruz.
Cumhuriyetin temel değerlerini, demokrasiyi, laikliği
her zaman koruyacağına dair inancımız sonsuz. Pu-
sulan vicdanın, hukuk kuralları olsun. Cübbende
düğme olmadığını asla unutmamanı istiyoruz. Başarılı
bir meslek hayatı diliyoruz” dedi.

21.01.2021
AV. İBRAHİM KENAS’A ADALET
DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

26.01.2021
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ADALET MÜCADELESİ İÇİN İLK ADIMI ATTILAR
Stajyer Avukatlarımız

Fatma Yılmaz, Emrah
Şigan ve Ece Orhan, adalet
mücadelesi vermek için meslek
yemini edip cübbe giydiler.

Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay’ın da katıldığı
yemin töreninde genç
meslektaşlarına avukatlık
mesleğinin olmazsa olmaz
kurallarını anlatan Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Mesleğini icra
ettiğiniz sürece meslek
kurallarına uymak, meslek
yeminini içselleştirmek
zorundasınız. Hukukçu olmanın
bir gereği de;  insan haklarına,
demokrasiye, hukukun
üstünlüğüne ve cumhuriyetin
temel değerlerine her zaman
için sahip çıkmak, bu konuda
mücadele etmek ve katkı
sunmaktır. Başarılı bir meslek
yaşamı diliyorum”
dedi. 28.01.2021

AV. BÜŞRA NUR BOLAÇ’A BAŞARILI
BİR MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ

Avukatlık
Stajını

tamamlayan Büşra
Nur Bolaç, meslek
yemini ederek
adaletin yeni neferi
oldu. Yönetim kurulu
üyemiz Av. Kazım
Yüksel’in de katıldığı
yemin töreninde genç
meslektaşına
cübbesini giydirip
ruhsatını takdim eden
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Bizim mesleğimiz
yeminle başlar.
Avukatlık mesleğini
icra ettiğin sürece
meslek yeminine
bağlı kalmak
zorundasın. Hukukun

üstünlüğünü,
mesleğin onurunu ve
ahlakını her zaman
korumak zorundasın.
Mesleki dayanışmayı
ön planda tutmak
zorundasın. Meslek
ilkelerini ve etik
kurallarını her zaman
içselleştirmek
zorundasın.
Cumhuriyet değerleri,
laiklik ve demokrasi
uğrunda mücadele
etmek, insan
haklarında duyarlı
olmak zorundasın. Bu
çizgide yol alırsan,
mesleğinde başarılı
olacağına
inanıyorum” dedi.

29.01.2021
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Stajını tamamlayan Pınar Rumeysa
Yıldız meslek yemini ederek,

hukuk ve adalet yolunda mücadele
etmek için ilk adımı attı.

Genel Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay ile birlikte genç meslektaşının
cübbe heyecanını paylaşan Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Etmiş
olduğun meslek yemini ile birlikte
hukukun üstünlüğünü savunmak
zorundasın. Mesleğin onurunu korumak
zorundasın. Ülkenin cumhuriyet
değerlerine sahip çıkmak zorundasın.
Mücadele dolu uzunca bir meslek
yaşamı seni bekliyor. Hayırlı,
uğurlu olsun” dedi.

YEMİN EDİP AVUKAT OLDULAR

AV. PINAR RUMEYSA YILDIZ, HUKUK
MÜCADELESİ İÇİN İLK ADIMI ATTI 

03.02.2021

Stajyer Avukatlarımız
Ekrem Saygıner, Utku

Keskin, Türker Erol ve Süha
Yılmaz ‘hak ve hukuk’
mücadelesi vermek için yemin
ederek avukatlık mesleğine ilk
adımı attı. 

Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay, yönetim
kurulu üyemiz Av. Kazım
Yüksel ve ailelerin katılımıyla
gerçekleşen yemin töreninde
Baro Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz genç
meslektaşlarına cübbelerini
giydirerek, “Edeceğiniz meslek
yemini tüm meslek yaşamınız
boyunca uymanız gereken
kurallardır. Her zaman için
hukukun üstünlüğünü,
mesleğin onurunu ve ahlakını
korumak, bunun için mücadele
etmek zorundasın. Ülkemizin
demokratik hukuk devleti
olarak kalması için mücadele
etmek, hukukun üstünlüğünü

her zaman korumak
zorundasınız. Cumhuriyeti ve
değerlerini korumak, bu
uğurda mücadele etmek
zorundasınız. İnsan hakları
mücadelesinde öncülük
yapmak zorundasınız.
Hukukçuluk bunları gerektirir.
Mesleğinizi bu yolda icra
ettiğiniz sürece başarılı bir
hukukçu olacağınıza
inanıyorum” dedi.

10.02.2021
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ADALET MÜCADELESİ
İÇİN AVUKAT OLDULAR

Yönetim kurulumuzun
da katıldığı yemin

töreninde meslektaşlarına
cübbesini giydiren Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Edeceğiniz
meslek yeminine bağlı kalarak
mesleğin onurunu, ahlakını,
demokrasiyi, insan haklarını,
Cumhuriyetin temel
değerlerini, hukukun
üstünlüğünü, demokrasiyi her
zaman koruyacağınıza,
savunacağınıza inancım

sonsuz. Yaşam felsefeniz her
zaman hukukun üstünlüğü
olmak zorunda. Meslek
yeminini her zaman
hatırlamak, bu mesleği
yaptığınız sürece bu kuralları
yerine getirmek ve bu uğurda
mücadele etmek
zorundasınız. Meslek
yemininden geri dönüş
yoktur. Her daim
yanınızdayız. Başarılı meslek
yaşamı
diliyorum” dedi.

Adaletin yeni neferleri Eren Yalman, Kardelen
Atabey, Ayşe Cura, Gülhan Gümüşçağlayan,
Murat Görkem Görüştü ve Yasemin Demir

yemin ederek avukat oldu. 

17.02.2021



Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay’ın da

katıldığı yemin töreninde meslek

nasihati veren Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Meslek
yeminini, bu mesleği icra ettiğiniz

sürece aklınızdan çıkarmamanızı
ve tüm ilkelerine uymanızı
temenni ediyoruz. Hukukun
üstünlüğüne, ahlaka, mesleğin
onuruna sahip çıkmanız gerekiyor.
Meslektaş dayanışmasını ön planda
tutmanız gerekiyor. En önemlisi ise

cumhuriyetin temel
değerlerini, demokrasiyi,
insan haklarını, hukukun
üstünlüğünü her zaman
ön planda tutup, ihlal
edenlere karşı mücadele
etmek, korumak,
kollamak zorundasın.
Bu ilkeleri en iyi şekilde
yerine getireceğinize
inancımız tamdır” dedi.

Daha sonra
meslektaşlarına
cübbelerini giydirip
avukatlık
ruhsatnamelerini
takdim eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, başarılı ve
adalet dolu meslek
yaşamı sürdürmelerini
temenni etti.
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Adaletin genç üyeleri Barış Erbay ve Burak Sarı
meslek yemini edip cübbe giyerek avukat oldu. 

ADALET İÇİN YEMİN EDİP AVUKAT OLDULAR

24.02.2021

Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay, Başkan

yardımcısı Av. Fatma
Demircioğlu ve yönetim kurulu
üyemiz Av. Kazım Yüksel’in
katılımıyla gerçekleşen yemin
töreninde genç meslektaşlarına
cübbesini giydirip avukatlık
ruhsatnamesini takdim eden
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Etmiş olduğunuz
meslek yemininin bazı gerekleri
vardır. Bunlar; hukuka, ahlaka,
mesleğin onuruna sahip
çıkmak, hukukun üstünlüğünü
her zaman savunmak,
demokrasiyi, cumhuriyetin
temel değerlerini, insan
haklarını özümsemek, korumak
ve bunun için mücadele etmek

gerekiyor.  Hak mücadelesinde
pusulanız her zaman vicdanınız,
hukuk kuralları olsun.
Avukatların asla efendisi yoktur.

Her zaman, her koşulda
bağımsızlığını korumuştur.
Başarılı bir meslek yaşamı
diliyorum” dedi.

HAK VE HUKUK MÜCADELESİ İÇİN CÜBBE GİYDİLER
Adalete ışık olup hak mücadelesi vermek için meslek yemini eden Stajyer

Avukatlarımız Fatma Beyza Kurt, Turgut Savaş, Şevval Nur Sapverdi ve
Muhammed Reşit Çağlayan cübbe giyerek Mersin Barosu ailesine katıldı.

03.03.2021



Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay ve Başkan

Yardımcısı Av. Fatma
Demircioğlu’nun katılımıyla
gerçekleşen yemin töreninde
meslektaşlarına cübbesini giydirip
avukatlık ruhsatnamesini takdim
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Meslektaşımız Avukat
Ersin Arslan’ın öldürüldüğü bir
günü yaşıyoruz. Bugün 80 baro,
avukata şiddete karşı tek yürek
olduk. Sizler de meslektaş
dayanışmasına önem vermelisiniz.
Hiçbir zaman savunma
savunmasız olmamalıdır.
Hukukçuların en önemli görevleri
hukukun üstünlüğünü,
demokrasiyi, cumhuriyetin

ilkelerini, insan haklarını yaşatmak
ve toplumun gelişmesi için
mücadele etmektir. Meslek

yeminine bağlı kalarak mesleğinizi
icra etmek zorundasınız. Başarılı
bir meslek yaşamı diliyorum” dedi. 
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ADALET MÜCADELESİ İÇİN CÜBBE GİYDİLER
Stajyer Avukatlarımız Çağdaş Can Kodaloğlu, Burhanettin Akdovan, Eda Yıldız, Mehmet Kürşad

Saybir ve Mustafa Önder Mentiş yemin edip cübbe giyerek, adaletin yeni neferleri oldu. 

17.03.2021

Genel Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay, yönetim kurulu
üyelerimiz Av. Kazım Yüksel ve
Av. Bilgehan Yaşa’nın da katıldığı
yemin töreninde genç
meslektaşlarına hitaben konuşma
yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Bugün sizler
için çok önemli bir gün. Yeni bir
yola giriyorsunuz. Bundan sonra
bu ülkenin geleceğinde sizler söz
sahibi olacaksınız. Hukukun
üstünlüğü, demokrasi,
çağdaşlaşma yolunda çok önemli
mücadeleler vereceksiniz.
Hukukçuların en büyük görevi
ülkemizde hukukun üstünlüğünü
sağlamak, insan haklarına işlerlik

kazandırmak ve bu uğurda
mücadele etmektir. İnsan hakları
temelli bir meslek icra ediyoruz.
Bu nedenle bu ülkenin insan
haklarıyla ilgili mücadelesinde
sizler büyük rol alacaksınız. Etmiş
olduğunuz meslek yeminine bağlı
kalarak meslek içi gelişiminizi
sürdürmek,  avukatlık meslek
kurallarına, Avukatlık Kanunu’na
uygun bir meslek icra etmek,
meslek dayanışmasını her zaman
ön planda tutmak zorundasınız.
Meslektaş dayanışması bizlerin
olmazsa olmazıdır. Aynı
zamanda toplumsal rolünüzü her
zaman öne çıkarmak
zorundasınız. Hak kavramına

sizler işlerlik kazandıracaksınız.
Bir başkasının hak kavramı il ilgili
söylemleri asla sizi yanıltmasın,
yönlendirmesin. Algıların,
olguların önünde gittiği bir
dönemi yaşıyoruz. Algılarla
yönetilmeyin. Her zaman için
vicdanınız pusulanız olsun.
Hukukçu kimliğiniz hep ön
planda olsun. Ne olursa olsun
bütün meselelere ön yargısız, ön
kabulsüz, hukukçu kimliğinizle
yaklaşmanız çok önemli. Zaten
ülkedeki hukukun ne halde
olduğunu sizler de görüyorsunuz,
bizler de görüyoruz. Bu nedenle
hukukun bizim istediğimiz daha
üst seviyelere çıkması için sizlere

çok büyük görevler düşüyor.
Başarılarla dolu uzun bir
meslek yaşamı diliyorum. Her
sorununuzda şahsım ve
yönetim kurulu üyelerimiz her
zaman yanınızdayız” dedi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz daha sonra
meslektaşlarına ruhsatnamesini
takdim ederek, cübbesini
giydirdi. 

CÜBBELERİ SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK
Stajyer Avukatlar Bekir Yükselir, Arzu Namlı, Mustafa Çelik, Mustafa Kara, Kübra Tuğrul, Nurbanu Coşkundeniz,
Asmin Tütmez, Cenay Başaran ve Bekir Bakay savunmaya güç katmak için meslek yemini edip cübbe giydiler.

31.03.2021
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Yönetim kurulu
üyelerimiz Av. Mahçe

İnanoğlu Deprem ve Av.
Kazım Yüksel’in de katıldığı
yemin töreninde genç
meslektaşına cübbesini
giydirip ruhsatnamesini
takdim eden Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Etmiş olduğun
meslek yemininden sonra
hukuka, ahlaka ve mesleğin
onuruna her zaman sahip
çıkacaksın. Meslektaş
dayanışmasını her zaman ön
planda tutacaksın. Her
zaman için vicdanın, hukuk
pusulan olmak zorunda.
Hukuk kurallarından başka
hiçbir kurala biat
etmeyeceksin. Cübbemizin
düğmesi yoktur. Hiç
kimsenin önünde eğilmeyiz,
bükülmeyiz. Demokrasiye, insan
haklarına ve cumhuriyetin temel

değerlerine her zaman sahip
çıkmak zorundasın. Türkiye’deki
bütün avukatları temsil ederek bu

mesleği yapacağını unutmaman
gerekiyor. Başarılı bir meslek
yaşamı diliyorum” dedi.

AV. GİZEM ÖZÇELİK’E ADALET DOLU MESLEK YAŞAMI DİLİYORUZ
Stajyer Avukatımız

Gizem Özçelik adalet ve
insan hakları mücadelesi
vermek için yemin edip

cübbe giydi. 

07.04.2021

Baromuzda düzenlenen yemin
töreninde konuşma yapan Baro

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Avukatlık mesleğine kabul yeminle
başar. Yemin edip mesleğinizi icra
ettiğin sürece meslek kurallarına
aynen uymak zorundasınız. Hukuka,
ahlaka, mesleğin onuruna her zaman
için sahip çıkmak zorundayız. Hak
temelli bir mesleğimiz var.
Avukatların en temel özelliklerinden
birisi, hukukun üstünlüğünü sağlamak
için mücadele etmek, insan haklarına,
ülkenin demokrasisine, cumhuriyetin
temel değerlerine sahip çıkmak ve bu
değerler için mücadele etmektir.
Başarılı bir meslek yaşamı diliyorum”
dedi.

Daha sonra Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz meslektaşına avukatlık
ruhsatnamesini imzalayarak takdim
etti.

İDRİS TURGUT YEMİN EDEREK AVUKAT OLDU
İdris Turgut yemin edip cübbe giyerek Avukat oldu. Hukuk

mücadelesine avukat olarak katkı sunacak  olan  İdris Turgut’un
cübbesini  Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz giydirdi.

13.04.2021



Genel Sekreterimiz Av. Adnan
Günbay ve ailelerin katımıyla
baromuzda gerçekleşen yemin
töreninde konuşma yapan Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Avukatlık mesleği yeminle başlar.
Yemin etiğiniz andan itibaren
öncelikle meslek içi kurallarımızı
içselleştirmek, hukukun

üstünlüğünü sağlamak, insan
hakları için mücadele etmek,
Cumhuriyetin temel değerlerini
korumak, kollamak, bunlar için
mücadele etmek, her zaman için
toplumun hukuka erişiminde öncü
rol oynamak sizin asli
görevlerinizdir. Avukatlık bir
mücadele mesleğidir. Hak

mesleğidir. Hak için de mücadele
etmek zorundasınız. Hak
mağduriyetini önlemek için her
zaman zayıf bireyi güçlünün
karşısında korumak zorundasınız.
Elinizden geleni yapmak
zorundasınız. Bu ülkenin sizlere
ihtiyacı var. Cumhuriyetin
ilerlemesi, hukukun üstünlüğünün
bu ülkeye gelmesi ve daim olması,
demokrasi çarklarının işlemesi,
sizlerin yapacağı mesleki
çalışmayla olacaktır. Toplumda rol
model insanlarsınız. Bu ülkenin
gelişmesi, çağdaşlaşması, daha da
ileriye gitmesi için sizlerin çok
mücadele vermesi gerekiyor.
Sizden ricamız, bunları meslek
yemini ettiğiniz andan itibaren
aklınızdan çıkarmamanız ve bütün
meslek yaşamı boyunca da
uygulamanız çok önemli. Başarılı
bir meslek yaşamı diliyorum” dedi.

Daha sonra yemin töreninin en
heyecanlı kısmı olan cübbe giyme
ve ruhsat alma merasimine geçildi. 
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BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “BU ÜLKENİN SİZLERE İHTİYACI VAR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Birinci

önceliğiniz, insan haklarını temel
alarak tüm hak temelli
mücadelelerde kişinin
farklılıklarına bakmaksızın
mağdurun yanında yer almak
zorundasınız. Pusulanız
vicdanınız olmak zorunda ve
düsturunuz hukuk ve kanunlar
olmalı.  Türkiye’deki hukuk
sisteminin ne kadar içler acısı
içerisinde olduğunu
görüyorsunuz. Maalesef kürsünün
diğer tarafı dahi bizlerden medet
umar hale geldiler. Hukukun
namusunu, onurunu korumak
maalesef sadece biz bağımsız
avukatlara kalmıştır. Bu nedenle
sizlere çok önemli görevler
düşüyor. Hukukun üstünlüğüne,

cumhuriyetin temel değerlerine
sahip çıkıp bunların ilelebet
yaşaması için mücadele etmek
zorunda olan bir nesilsiniz. Bu
mesleği yapacaksanız, bu
cübbeyi giyecekseniz, bunlar için
mücadele etmek zorundasınız.
İşiniz zor ama cübbenizin
düğmesi olmadığını aklınızdan
çıkarmazsanız, adalet yolunda

başarıyla ilerleyeceğinize
inanıyorum. Başarılar diliyorum”
dedi. Daha sonra yemin töreninin
en heyecanlı kısmı olan cübbe
giyme ve ruhsat alma merasimine
geçildi. Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
meslektaşlarına cübbesini
giydirip avukatlık ruhsatnamesini
takdim etti.

Stajyer Avukatlarımız Ömer Güser, Kerim Duman, İskender Emsal, Çağla Bilir, Kıvılcım
Baştokoğlu ve Deniz Uyar hukuk mücadelesi vermek için cübbe giyip avukat oldu.

“HUKUKUN NAMUSUNU VE ONURUNU KORUMAK ZORUNDASINIZ”
Stajyer Avukatlarımız Ayşe Sevgi,
Bekircan Dilek ve Zozan Ergen
hukuk mücadelesi vermek için

cübbe giyip avukat oldu.

21.04.2021

20.05.2021
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Genel Sekreterimiz Av.
Adnan Günbay’ın

katılımıyla Baromuzda
düzenlenen yemin töreninde
meslektaşlarına cübbesini
giydirip avukatlık ruhsatnamesini
takdim eden Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, ettikleri
yemine içsel olarak uymak
zorunda olduklarını söyleyerek,
“Mesleğinizi icra ederken bu
yemini aklınızdan çıkarmamanız

gerekiyor. Birer hukukçu
adayısınız. Hukukçu olmak için
uzun bir yol kat etmeniz
gerekiyor. Bizler hukukçu olmak
için hala uğraşıyoruz. Ama
hukukçu olmanın bazı diyetleri
var. Bu bedelleri de siz ödemek
zorundasınız. Bunlar nelerdir?
Hukukçu olmak çağdaş olmak
demektir. Demokrat olmak
demektir. İlerici olmak demektir.
Bu ülkeyi şu anki bulunduğu

durumdan bir adım daha ileriye
götürmek demektir. Başta
cumhuriyetin değerleri olmak
üzere, liderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde
kurulmuş olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni daha ileri
götürmek ve yaşatmak, sizlerin
boynunun borcudur. Hukukçu
olarak bunlara sahip çıkmak
zorundasınız” ifadesini kullandı.

Genç meslektaşlarına hak
temelli bir meslek icra
edeceklerini hatırlatan Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Özgürlüklere,
yaşam hakkına, çevre hakkına,
hayvan hakkına sizler müdahil
olmak, sahip çıkmak
zorundasınız. Avukatlık sadece
para kazanacağınız bir meslek
değildir. Aynı zamanda
toplumsal sorumluluk atfedilen
bir meslektir. Bunun bilinciyle
bu mesleği icra edeceğinize
inanıyorum. Mersin Barosu’nun
birer ferdi olarak, baromuza
vereceğiniz katkılardan dolayı
şimdiden sizlere teşekkür ediyor,
başarılı bir meslek yaşamı
diliyorum” dedi.

“HUKUKÇU OLMAK ÇAĞDAŞ OLMAK DEMEKTİR”
Stajyer Avukatlarımız Sebiha Kuru, Atilla Kale, Berfin Derman,

Mahmut Taş, Zeliha Sena Gündüz ve Aliye Nur Aksoy hak mücadelesi
vermek için avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

02.06.2021

Baromuzda avukatlık stajını tamamlayan Aslı Ergin
Afşar, Hüseyin Berkehan Çağatay ve Beyza

Aydoğdu meslek yemini ederek, hak mücadelesi vermek
için cübbe giydi. 

Mersin Barosu Genel Sekreteri Av. Adnan Günbay,
Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, yönetim
kurulu üyelerimiz Av. Bilgehan Yaşa ve Av. Kazım
Yüksel’in katılımıyla gerçekleşen yemin töreninde
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Ülkemizde hukuksuzluk ikliminde
hukukçuların cesaretli olması, mücadeleci olması ve
ısrarcı olması gerekiyor.  Avukatlık mesleğinin en
önemli özellikleri; sürekli daha iyisini istemesi,
demokrasiye, insan haklarına, cumhuriyet değerlerine
sahip çıkmasıdır. Çağdaşlaşma, demokratikleşme ve
ilerlemenin teminatı sizlersiniz. Bu nedenle meslek
yeminini ettikten sonra bu ilkeler doğrultusunda
mesleğinizi sürdürmeniz gerekiyor. Ülkemizi
hukukun üstünlüğü çerçevesinde en iyi yerlere

getirebiliriz. Umarım hep birlikte mücadele ederiz.
Mücadelemize destek verirsiniz. Başarılı bir staj dönemi
diliyorum” dedi. Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, meslektaşlarına cübbesini giydirerek
ruhsatnamesini takdim etti.

“HUKUKÇULAR HUKUKSUZLUK İKLİMİNDE
CESARETLİ VE MÜCADELECİ OLMALIDIR” 

09.06.2021


