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Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ile 
Mersin Kavram Okulları 
Kurucusu Hüseyin Bezgingöl 
arasında imzalanan proto-
kol kapsamında, Mersin 
Barosu üyesi avukatlarının 
ve baro personellerinin 
eği�m gören çocuklarına, 
2019-2020 yılı  eği�m-
öğre�m döneminde Mersin 
Kavram Okulları’na yap�ra-
cakları yeni kayıtlarda, ilan 
edilen güncel eği�m ücret-
leri üzerinden %35 oranında 
eği�m bursu sağlanacak.

MERSİN BAROSU VE
KAVRAM OKULLARI

ARASINDA ‘EĞİTİM BURSU’
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Akdeniz İlçe 
Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Kayyumu Muhi�n Pamuk’u 
makamında ziyaret e�.
Akdeniz Bölgesi’nin Mersin’in kalbi ve can damarı olduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Akdeniz ilçesi 
65 mahallesi ve 281,157 nüfusuyla yoğun ve hareketli bir bölge 
olup, Mersin için önemli bir ilçedir. Ancak Akdeniz ilçesi gerek 
altyapı bakımından, gerekse sosyal yönden yeterli düzeyde 
gelişememiş, yıllarca ihmal edilmiş bir ilçedir. Herkesin el birliği 
ile Akdeniz’e el atması 
gerekiyor. Akdeniz güçle-
nirse, kente büyük katkısı 
olur,  Mersin kalkınır. 
Mersin Barosu olarak 
toplumsal projelerde bize 
düşen görevi yapmaya, 
birlikte hareket etmeye 
hazırız” diye konuştu.
Akdeniz’de ciddi bir çarpık 
yapılaşma ve imar kirliliği 
olduğunu Akdeniz İlçe 
Kaymakamı ve Akdeniz 
B e l e d i y e  K a y y u m u 
Muhi�n Pamuk ise, 
Akdeniz’in cazibe merkezi 
haline gelmesi için projeler yap�klarını, toplumsal kalkınmaya 
yönelik sosyal projelerde Mersin Barosu ile ortak çalışmalar 
yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade e�.
Nezaket ziyare� için teşekkür eden Akdeniz İlçe Kaymakamı ve 
Akdeniz Belediye Kayyumu Muhi�n Pamuk, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi. Daha 
sonra Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Akdeniz Belediye 
Kayyumu Muhi�n Pamuk’a plaket takdim e�.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Dene�mli Serbestlik Kurum 
Müdürü Taner Kocalar ile Sosyal Çalışmacı ve Dene�mli 
Serbestlik Uzmanı Yılmaz Karakurt, Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyare�nde bulunarak yeni 
görevinde başarılar diledi.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu’nu ve avukatları 
güçlendirmek için çalışacaklarını ifade ederek, yapacağı 
çalışmalara hakkında konuklarına bilgiler verdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “AKDENİZ
GÜÇLENİRSE MERSİN KALKINIR”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek 
Komitesi Başkanı Abdulcelil Alkış ile komite üyeleri Ha�ce 
Demirasal ve Mahsun Yıldırım, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyare�nde bulunarak, yeni görevinde 
başarılar diledi.
Mesleki sorunların konuşulduğu ziyaret kapsamında Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yapmış olduğu başarılı 
çalışmalarından dolayı MTSO Sigortacılık Hizmetleri Meslek 
Komitesi’ni tebrik e�.

MTSO SİGORTACILIK HİZMETLERİ MESLEK
KOMİTESİ’NDEN BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET
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1. İdare Mahkemesi Başkanı 
Hâkim Mustafa Serdengeç�, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
e�.
Ziyaret kapsamında meslektaş-
larının yaşamış olduğu sıkın�ları 
dile ge�ren Başkanımız Av. Bilgin 
Ye ş i l b o ğ a z ,  a v u k a t l a r ı n 
vekâletnamesi olduğu halde 
idare mahkemelerinde dosya-
dan suret alamamaları konu-
sunda sıkın� yaşadıklarını ifade 
ederek,  İdare  Mahkemesi 
Başkanı Hâkim Mustafa Serdengeç�’ye 
sorunun çözümü konusunda talepte 

bulundu.
İdare Mahkemesi  Başkanı Hâkim 
Mustafa Serdengeç� ise konuşmasında, 

avukatların vekâlet olmadan da 
dosya inceleyebileceklerini, 
vekâle� olması durumunda ise 
dosyadan fotokopi alabilecek-
lerini, avukatların bu konuda 
sıkın� yaşamayacaklarının 
bilgisini verdi.
Ziyare�en duyduğu memnu-
n i y e �  i f a d e  e d e n  B a r o 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatların idare mahkeme-
lerindeki dosyalardan fotokopi 
alma sorunu ile eski Adliye’deki 
otopark sorununu çözen İdare 

Mahkemesi Başkanı Hâkim Mustafa 
Serdengeç�’ye teşekkür e�.

AVUKATLARIN İDARE MAHKEMELERİNDEKİ DOSYALARDAN
FOTOKOPİ ALMA SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU

07.08.2018 

Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal 
Ay’ı ziyaret e�. Ziyare�e, Mersin Barosu 
ile Çağ Üniversitesi arasında devam eden 
işbirliği protokolü kapsamında, eği�m ve 
sosyal konularda yeni a�lacak adımlar 
hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Konuşmasında üniversitelerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının, toplumun can 
damarı olduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yeni 
dönemde toplumun insan hakları, çocuk 
hakları, kadın hakları, hayvan hakları, 
tüke�ci hakları, avukat hakları, bilişim 
suçları, çocuk is�smarı, çocuk işçiliği, 
kadına yönelik şiddet, uyuşturucu madde 
kullanımı, sağlık hukuku, fikir ve sanat 
eserleri hukuku gibi hukuki, bilimsel ve 
diğer  konularda toplumda 
f a r k ı n d a l ı k  v e  b i l i n ç 
oluşturulması, topluma hakla-
rının öğre�lmesinin sağlanması 
ve sahip oldukları haklarının 
kullanılması konusunda toplu-
mun bilinçlenmesinin sağlanma-
sına yönelik ortak çalışmalar 
yapılmasının kararlaş�rıldığını 
söyledi.

“SOSYAL VE EĞİTSEL 
PROJELERDE YER ALMAYA 

HAZIRIZ”
Baro Bşk. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mersin Barosu avukatlarına, Çağ 
Üniversitesi akademisyenlerine, 
öğrencilerine ve topluma yönelik 
yerel, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla ortak projelerin 
birlikte geliş�rilmesi, bunların 
Mersin  ve tüm ilçelerinde 

uygulamaya konulmalarının sağlanması, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tara�ndan sürdürülen bilimsel, sosyal, 
eğitsel ve diğer konularda yeni projelerde 
birlikte hareket etmekten büyük 
mutluluk duyarız. 
Toplumsal sorunların çözümünün ilk 
adımı duyarlılık gösterip harekete 
geçmek�r. Mersin Barosu olarak, çevreye 
ve topluma karşı sorumluluk bilincimizle, 
ortak projelerde yer almaya hazırız” diye 
konuştu.
Meslek örgütü olmasının yanı sıra, etkin 
ve güvenilir bir sivil toplum örgütü olan 
Mersin Barosu ile ortak projelerde yer 
almanın toplum için önemli olduğunu 
dile ge�ren Çağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ünal Ay, Çağ Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi mezunlarının staj dönem-
lerinde staj yeri bulma konusunda Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
destek istedi. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, staj 
döneminde meslektaşlarının her türlü 
s o ru n la r ın ın  çöz ü m ü n e  d estek 
olacaklarını belirterek, öğrencilerin 
üniversitede almış oldukları teorik 
bilgilerini, baronun staj eği�mlerinde 
uygulamalı derslerle pekiş�rme �rsa� 
bulacaklarını söyledi.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade 
eden Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ünal Ay, kendisine yeni görevinin hayırlı 
olmasını dileyerek çalışmalarında 
başarılar diledi.

MERSİN BAROSU VE ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ YENİ PROJELER İÇİN ADIM ATTI
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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. 
Ziyaret kapsamında Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, birçok il barosunun 
sayısından daha fazla avukat sayısına sahip 
olan Tarsus’un, nüfus yoğunluğu da göz 
ö n ü n d e  b u l u n d u r u l a ra k ,  Ta rs u s 
Adliyesi’nin birinci sınıf kategorisine 
ayrılarak A kalitede hizmet alabilmesi, 
ayrıca Tarsus Adliyesi’ne �caret ve çocuk 
mahkemesi kurulması ve bu çalışmaların 
gerçekleş�rilmesi için birlikte hareket 
edilmesi konusunda ortak görüşe varıldı.
“TARSUS ADLİYESİ’NE TİCARET VE ÇOCUK 
MAHKEMESİ KURULACAK”
Mersin Barosu yöne�m kurulu üyemiz ve 
Tarsus İlçe Temsilcimiz Av. Cihan Öktem’in 
de bulunduğu ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, 
“Birçok il barosunun sayısından, daha fazla 
avukat sayısına sahip olan Tarsus’un, 
nüfusu bakımından da daha yoğun olması 
sebebiyle, işlerin daha hızlı ve kaliteli 
yürütülmesi için Tarsus Adliyesi’nin 

önemsenmesi gerekiyor. Adliye’de şu an 
işler  görev yapan hâkimlerimizin, 
savcılarımızın,  avukatlarımızın  ve 
personellerin özverileriyle yürüyor. Tarsus 
Adliyesi’nin A kalitede sürekli hizmet 
alabilmesi için birinci sınıf kategorisine 
ayrılarak, adliyeye daha fazla hâkim savcı 
atanması ayrıca, Tarsus Adliyesi’ne �caret 
ve çocuk mahkemesi kurulması konusunda 
ortak görüşe varıldı ve bu çalışmaları 
işbirliği içerisinde yapılmasında da hem 
fikir olduk” diye konuştu.

 “TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGIYI 
SAVUNMALIYIZ”

Vatandaşların ve meslektaşlarının 
sorunlarında, adliyenin bileşenleri olarak; 
savcılar, hâkimler ve avukatların hep 
birlikte hukukun üstünlüğünü ve adale� 

savunmak zorunda olduğunu ifade eden 
Başkanımız Av.. Bilgin Yeşilboğaz, “Yargının 
üç sacayağı olan bizler, her zaman tarafsız 
ve bağımsız yargıyı savunmalıyız” dedi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç ise konuşmasında, “Tarsus 
Adliyesi’nin daha iyi hizmet verebilmesi 
için Mersin Barosu ile ortak çalışmalar 
yapmayı önemsiyoruz. Yargının kurucu 
unsuru olan avukatlarla birlikte sorunları 
ele alıp işbirliği yaparak, sorunların daha 
hızlı çözüme kavuşacağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu. Tarsus Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın Mersin 
Barosu’na ve meslektaşlarına yönelik 
başarılı çalışmalar yapacağına inandığını 
ifade ederek, kendisine başarılar diledi.

TARSUS ADLİYESİ’NİN
A KALİTEDE

HİZMET ALABİLMESİ
İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILDI

BARO BAŞKANLARI: “SÜPER 
BİR GÜCÜN EMPERYALİST 

KÜSTAHLIĞI İLE KARŞI 
KARŞIYAYIZ”

Tü r k i y e  B a r o l a r  B i r l i ğ i 
(TBB)’nin, ülkemizdeki hukuk 
ve  ada let  a lan lar ındak i 
gelişmeleri değerlendirmek, 
sorunları ele almak ve çözüm 
önerileri sunmak amacıyla üç 
ayda bir düzenlediği bölge 
toplan�sı, 11 Ağustos 2018 tarihinde 
Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ile Ege ve Marmara Bölge baro başkan-
larının ka�lımıyla Didim’de gerçekleş�. 
Toplan�nın ortak sonuç bildirgesinde 
ülkemizde yaşanan ekonomik krizi 
değerlendiren baro başkanları; bir süper 
gücün emperyalist küstahlığı ile karşı 
karşıya bulunduğu-muzu tespit e�klerini 
belir�. Baro başkanları, krizin aşılması 
için  ik�saden yapılması  gereken 
düzenlemeleri yeterli kılabilecek en 
önemli değişikliğin, “yapısal reform” 
başlığı al�nda “yargı reformu” olduğuna 
işaret e�ler. Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz ise, bir an önce hukuk devle� 
ilkelerine dönülmesi gerek�ğine vurgu 
yaparak, evrensel hukuk normlarının 
ülkede kalıcı ve uygulanabilir hale 
ge�rilmesi için yargı reformunun acilen 
yapılması gerek�ğini savundu.
YEŞİLBOĞAZ, “KAMU AVUKATLARININ 

EK GÖSTERGESİ 3600’E 
YÜKSELTİLMELİ”

Ege ve Marmara Genişle�lmiş Bölge Baro 
Başkanları Toplan�sı’na Türkiye Barolar 
Birliği  Başkanı Prof. Dr. Me�n Feyzioğlu, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ile birlikte 22 baro başkanı 
ka�ldı. 6 gündem maddesinin yer aldığı 
toplan�da Mersin Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, kamu avukatlarının 

mali ve özlük hakları konusundaki 
sorunlarını gündeme taşıdı. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında görev 
yapan avukatların, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na göre 
3000 olan ek göstergesinin, 3600 
olarak düzenlenmesi konusunu 
toplan�nın gündemine taşıyan 
Mersin Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kamuda görev yapan 
avukatların özlük haklarının 

iyileş�rilmesi gerek�ğini dile ge�rdi.
"HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE 

DÖNÜLMELİ”
Açıklamasında, bir an önce hukuk devle� 
ilkelerine dönülmesi gerek�ğine vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, evrensel hukuk normlarının 
ülkede kalıcı ve uygulanabilir hale 
ge�rilmesi için yargı reformunun acilen 
yapılması ve yargıya güvenin yeniden 
sağlanması için gerekli girişimlerin yapıl-
ması gerek�ğini ifade ederek, “Bağımsız 
yargı reformunun, yargının güvenli hale 
gelmesinde savunmanın temel taşı 
olduğu Anayasada açıkça yer almalıdır” 
dedi.           (Devamı arka sayfada)

EGE VE MARMARA GENİŞLETİLMİŞ BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
11.08.2018

 09.08.2018
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Toplan�nın gündem maddeleri kapsa-
mında; idare mahkemelerine hukuk 
fakültesi  haricindeki  fakültelerin 
mezunlarından hâkim ataması yapılması, 
süratle artan avukat sayısı ve staj 
sorunları, stajyer avukatların sorunları, 
mesleğe dair sorunların çözüm önerile-
rinin TBB aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı 
ve Adalet Bakanlığı’na sunularak, acil 
hususlarda çözüm bulunmaya çalışılması, 
bir kısım OHAL kanun hükmünde 
kararnamelerinin yasayla düzenlenmesi 
nedeni ile OHAL düzenlemelerinin kalıcı 
hale gelmesi, baroların Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi (5 numaralı) ile 
denetlenmesi sorunu, ilgili ve gerekli 
ölçütlere uyulmaksızın keyfi olarak hâkim 
ve savcıların yerlerinin değiş�rilmesi 
konuları ele alındı.

“EKONOMİK KRİZİN AŞILMASI İÇİN 
YARGI REFORMUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMALI”
Toplan�nın sonuç bildirgesinde ülke-
mizde yaşanan ekono-
mik krizi değerlendiren 
baro başkanları; bir 
süper gücün emper-
yalist küstahlığı ile karşı 
karşıya bulunduğumu-
zu tespit e�klerini 
bildirdi.  Bu aşamada, 
gelinen noktaya dair 
eleş�rilerini saklı tutan 
baro başkanları, krizin 
aşılması için ik�saden 
yapılması  gereken 
düzenlemeleri yeterli 
kılabilecek en önemli 
değişikliğin, “yapısal 
reform” başlığı al�nda “yargı reformu” 
olduğuna işaret e�ler. Yargının güvenilir 
olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız 
olması ile mümkün olabileceğini belirten 
Baro Başkanları, yargının bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı noktasında, sadece kendi 
yur�aşlarına değil, dünya kamuoyuna da 
g ü v e n c e  v e r i l m e d i k ç e ,  k r i z i n 
aşılabilmesinin olası bulunmadığı 
kanısına vardı.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HUKUK DEVLETİ 
İDDİASINI YOK ETMİŞTİR”

Sonuç bildirgesinin devamında şu 
ifadelere yer verildi: “16 Nisan ve 24 
Haziran süreçlerinin ih�va e�ği “rejim 
değişikliği”, somut görüntü i�bariyle 
hukuk devle� iddiasını yok etmiş�r. 
Özellikle de, kuvvetler ayrılığının birliğe 
dönüştüğü bir  düzlemde,  devlet 
yöne�minde hukuk ağırlığı yi�rilmiş�r. 
Hukuk, krizlerin aşılmasının momentu-
mudur. Onu krizin bir parçası ve nedeni 
olarak görüp gözetmek ve siyasal 
stratejilerin uygulama alanı olmaya 

yöneltmek, hukuk güvensizliği yarata-
cak�r ki, orada bunalım da kaçınılmaz 
olacak�r. Yürütmenin siyaseten ih�yaç 
duyduğu zamanlarda, bizzat yürütme 
tara�ndan atananların tutuklama ve 
tahliye kararı verdiği bir düzlemde, 
kutsiyet a�e�ğimiz pek çok değer tahrip 
olmaktadır. Başka ülkelerin başbakan-
larının ülkemizi ziyaretlerinde, cezaevin-
deki yur�aşını alıp götürebildiği ortamlar, 
yargı sözcüğünün anlamını değiş�ren 
uğraşlardır.
“KEYFİ OLARAK HÂKİM VE SAVCILARIN 

YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE 
HUKUK GELİŞEMEZ, BÜYÜYEMEZ”

Yargı bileşenlerinden hâkim ve savcıların 
mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve 
yer değiş�rmelerinden disiplin soruştur-
malarına kadar uzanan geniş bir açının 
güven vermediği atmosferde, hukuk 
gelişip serpilmez, ye�şip büyümez. Laik 
eği�m düzeninden hızla uzaklaşılmış 
olması bu gerçekliğe eklemlenince, 

ge l i n e n  n o k ta n ı n  va h a m e �  d e 
büyümektedir. Nitekim, yüzden fazla 
hukuk fakültesinin yetersiz eği�mlerinin 
geleceği biçimlendirmesi olası ise, bu 
biçimlenmenin ideal olamayacağı son 
derece belirgindir.  Son kez  YÖK 
tara�ndan alınan karar ile üniversite 
tercihlerinde hukuk fakültelerinin ilk 
190.000 düzeyine çıkar�lmış olması da, 
geleceğin tahayyülü açısından iyimser 
o lmayı  güç leş�rmektedir.  Baro 
Başkanları, bir yargı reformuna olan 
ih�yacı ifade etmeyi, bugün tarihe 
düşülen not olarak değerlendirmekte ve 
önemsemektedir.”

“OHAL’İN YARATTIĞI İNSAN HAKLARI 
İHLALİ, HUKUK GÜVENLİĞİNİN 
YENİDEN TESİSİ İLE AŞILABİLİR”

Ülkemizde 18 Temmuz 2018 tarihi 
i�bariyle OHAL rejiminin sona ermiş 
olmasını değerlendiren Baro Başkanları, 
anayasaya aykırı olarak yapılan değişiklik 
ile OHAL’in 3 yıl süre ile uza�ldığını tespit 
e�klerini ifade ederek, “Kamu görevlile-

rinin kovuşturmasız ve savunmasız olarak 
görevden alınması ve gözal� sürelerinin 
anayasaya rağmen uza�lması, yeni 
dönemin  hukuk  a lg ı s ın ı  ortaya 
koymaktadır. OHAL sürecinin yara�ğı 
insan hakları ihlallerinin aşılmasının, 
hukuk güvenliğinin yeniden tesisi ile 
mümkün olabileceği göze�lmemiş�r. 
Keza,  süreç  içeris inde  çıkarı lan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 
düzenlemeleri de, anayasaya aykırı bir 
dizi değişiklik içermektedir.
İdare Mahkemelerine atanacak yargıç-
ların hukukçu olması zorunluluğuna dair 
% 20’lik oranı kaldıran, herhangi bir 
fakülteden mezun olan herkesin hakim 
o l m a s ı n ı n  yo l u n u  a ça n ,  b a ka n 
yardımcılarının Anayasa Mahkemesi ve 
yüksek yargıda görev alabilmelerine 
olanak sağlayan düzenlemeler de aynı 
algının sonucudur” ifadesine yer verildi.

“HUKUK DEVLETİ İDEALİMİZ 
GERÇEKLEŞENE KADAR MÜCADELE 

EDECEĞİZ”
Baro Başkanları, gerek 
içinde bulunduğumuzu 
koşulları ve gerekse 
geleceğe yönelik ön-
görülerinin süreçlerini 
d e ğe r l e n d i r i r ke n , 
avukatlık mesleğine 
ilişkin siyasal ik�dar 
kaynaklı  karşıtlığın 
süregeldiğini işaret 
ederek,  “Avukatlar 
tarihsel süreçlerde, 
otoriterleşmenin en 
temel göstergelerin-
d e n  b i r i s i n i n ,  b u 

mesleğe yönelen saldırılar olduğunun 
bilincindedir. Sıkıyöne�mler, DGM’ler, 
Özel Yetkili Mahkemeler, Sulh Ceza 
Hâkimlikleri ve OHAL süreçlerinden 
aldığımız derslerle uluslararası alandaki 
göstergeler, bu gerçekliği tüm çarpıcılığı 
ile ortaya koymaktadır. Ancak aynı 
göstergeler, olağanüstü dönemlerde 
avukatlara ve onların örgütü olan 
Barolara mücadeleyi dayatmaktadır. 
Baro Başkanları, bu süreçte de aynı 
yöntemi uygulamayı tarihsel bir görev 
olarak görmektedirler.” İfadesi yer aldı.
Hukuk Devle� ideallerinin gerçekleşene 
kadar mücadele edeceklerinin al�nı 
çizen Baro Başkanları, içinde bulun-
duğumuz kri�k dönemde avukatların 
mesleki sorunlarını geniş bir çerçevede 
tar�şmış olmalarına karşın, bu kriz 
ortamında sorunları  kamuoyu ile 
tar�şmak yerine, çözüm önerileri 
konusunda vardıkları görüş birliğine dair 
kararlılıklarını vurguladı.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Statü 
Belirleme Müdürü Akif Atlı, Kıdemli Koruma Birimi 
Sorumlusu Emir Bengisoy ve Koruma Sorumlusu Reşat 
Özkan, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�. Ziyaret kapsamında, Mersin’de 
yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi ile 
toplumsal yaşama daha etkin ka�lımını sağlamak amacıyla 
birlikte hayata geçirilecek olan ortak projeler hakkında fikir 
alışverişi yapıldı. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mültecilerin toplumsal hayata daha etkin bir şekilde 
ka�lmalarını sağlamak amacıyla ortak projelere hazırız” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “MÜLTECİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU, 
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SORUNU”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği 
(TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması 
gereğince; mülteci, sığınmacı ve geçici koruma al�ndaki 
kişilerin  adli  yardım hizmetlerinden daha etkin 
faydalanabilmeleri amacıyla başla�lan Adli Yardım Ortak 
Projesi kapsamında, avukatlara verilecek olan mülteci 
hukuku eği�minin önemli olduğunu belir�.  Mersin’de 
mültecilerin yaşamış olduğu sorunların ve çözüm önerilerinin 
ele alındığı ziyare�e konuşan Mersin Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın mülteci, 
Mersin’de ise 209 bin 89 mülteci yaşadığını, ancak onların 
ekonomik, sağlık ve eği�m ih�yaçları karşılanmadan ve 
toplumla entegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi 
verdiklerini belirterek, “Milyonlarca mültecinin sosyal 
entegrasyonu,  Türkiye’nin ve ken�mizin önemli 
sorunlarından birisidir. Hükümet siyasi, kültürel, ekonomi ve 
güvenlik alanlarında yapmış olduğu çalışmalarda, mültecileri 
de göz önünde bulundurmalıdır. Mültecilerin birlikte yaşama 
kültürünü geliş�rmeleri, toplumumuzun gelenek ve 
göreneklerine uygun hareket etmeleri ve toplumumuzun 
hassasiyetleri konusunda bilinçlenmeleri için eği�m 
verilmesi şar�r. Mersin Barosu olarak, Mersin’de 
mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi, toplumsal 
hayata daha etkin bir şekilde ka�lmalarını sağlamak amacıyla 
sizlerle birlikte ortak çalışmaya hazırız” diye konuştu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Statü Belirleme Müdürü 
Akif Atlı ise konuşmasında, Mersin Barosu’nun çok etkin bir 
kuruluş olduğunu belirterek, “Mersin’de yaşayan 
mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimine, toplumsal 
hayata daha etkin ka�lımlarına ve bununla birlikte toplumsal 
huzurun sağlanmasına katkı sunmak amacıyla Mersin Barosu 
ile ortak projelerde yer almak, birlikte hareket etmek 
is�yoruz” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu ile Lisan 
Fen Okulları arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında, 2018-
2019 eği�m öğre�m 
döneminde Mersin 
Barosu avukatlarının ve 
personellerinin birinci 
d e r e c e  y a k ı n 
öğrencilerine, Lisan 
Fen Okulları’nın tüm 
şubelerinden eği�m 
b u r s u  i m k â n ı 
sağlanmaktadır. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin E Tipi Kapalı 
ve Açık Cezaevi Müdürlüğü’ne yeni atanan Recep Göğüş’ü 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Cezaevi 
şartları ve mahkûm sayısı hakkında bilgiler alan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, cezaevinde yaşam koşullarının iyi olmadığını 
belirterek, “Cezaevinde kapasitenin yaklaşık 4 kat üzerinde tutuklu 
ve mahkûm bulunmaktadır. 3 kişilik koğuşta insanları �ka basa 
doldurmak çok yanlış. Bu konuda acil yasal düzenlemeler ge�rilmesi 

gerekmektedir” dedi.
MERSİN CEZAEVİNDE 

AVUKATLARIN ÇALIŞMA 
ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Ziyaret kapsamında Baro 
Başkanımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz, Cezaevi Müdürü 
Recep Göğüş ile birlikte 
cezaevi müvekkil görüşme 
odalarını gezerek eksiklikleri 
tespit edip, yapılması gere-
ken iyileş�rme çalışmaları 
konusunda ortak kararlar 
aldı.
Cezaevinde müvekkilleriyle 

görüşmeye gelen avukatların yaşamış oldukları sorunların ve çözüm 
önerilerinin ele alındığı ziyare�e, avukatların cezaevinde çalışma 
şartlarının iyileş�rilmesi konusunda hemfikir olduklarının ve bu 
konuda ortak hareket edeceklerinin bilgisini veren Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adalet sisteminin gelişmesinde önemli rol 
oynayan avukatların,  çalışma şartları her koşulda iyileş�rilmesi 
gerekmektedir. İyileş�rme çalışmaları konusunda Cezaevi Müdürü 
Recep Göğüş ile ortak kararlar alıp birlikte çalışacak olmaktan 
mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Cezaevi Müdürü 
Recep Göğüş ise konuşmasında, baronun ve avukatların yargı 
sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, avukatların 
adale�n tesisinde en iyi hizme� verebilmeleri için cezaevinde 
gerekli iyileş�rme çalışmalarını Mersin Barosu ile el birliğiyle 
yapacaklarını vurguladı.

MÜLTECİLERİN
SOSYAL ENTEGRASYONU

İÇİN ORTAK PROJE BAŞLADI

MERSİN BAROSU İLE
LİSAN FEN OKULLARI

ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

 “CEZAEVİNDE YAŞAM KOŞULLARI İÇİN
ACİL YASAL DÜZENLEME YAPILMALI”

14.08.2018

27.08.2018

29.08.2018 
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Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Anamur ilçe temsilcisi Av. Işıl 
Sönmez ile birlikte Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü 
Ener’i makamında ziyaret ederek yeni adli yılını kutladı. Ziyaret 
kapsamında, Anamur Adliyesi’nin fiziki şartları ve personel 
eksikliği sebebiyle kaliteli hizmet veremediği ve bu nedenle 
Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı’nın yapılması gerek�ği 
konusunda hemfikir olundu.
Yargı mensuplarının ve avukatların adalet hizme� verebilmek için 
fedakârca çalış�klarını ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Yargı mensupları, avukatlarımız ve adliye çalışanları 
özveriyle çalışırken, Anamur Adliyesi’nin fiziki şartlarının ve 
personel  sayısının yetersiz  olduğunu gördük.  Yargı 
mensuplarının, avukatların ve adliye çalışanlarının Anamur 
halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için, adalete erişimin 
daha nitelikli ve daha hızlı olabilmesi için, Anamur’a yeni bir 
Adalet Sarayı’nın mutlaka kazandırılması ve bununla birlikte 
yeterli sayıda personel takviyesi yapılması gerekmektedir” diye 
konuştu.

Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Anamur 
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ise konuşmasında, 
Anamur’a yeni bir Adalet Sarayı kazandırılması konusunda 
hemfikir olduklarını ifade ederek, Mersin Barosu ile birlikte bu 
konuda gerekli adımları atmak istediklerini söyledi. Cumhuriyet 
Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ayrıca, yeni adli yılın ülkemize, 
mille�mize, yargı çalışanlarına, avukatlara ve adliye çalışanlarına 
hayırlı olmasını temenni e�.

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Yöne�m Kurulu 
Başkanı Talat Dinçer, Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak ile 
birlikte, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret 
ederek; yeni adli yılı kutladı ve yeni adli yılın tüm hukuk camiasına, 
avukatlara, hâkim, savcı ve halkımıza hayırlı olması dileğinde 
bulundu.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu’nun meslek örgütü olmasının 
yanı sıra, etkin ve güvenilir bir sivil toplum örgütü olduğunu 
söyleyerek, “Biz avukatlar sadece mahkeme salonlarında ve 
bürolarımızda değiliz. Bizler ezilen, haksızlığa uğrayan insanların, 
yok edilmek istenen doğanın, sesi çıkmayan hayvanların sesiyiz. 
Kısacası haksızlığa uğrayanlar neredeyse, biz de oradayız. Sesini 
çıkaramayan kim varsa, onlar için bizler sır�mızı hukuka 
dayayarak, adaletli yargılama için mücadele ediyoruz. 
Mücadelemizde, kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle ve odalarla 
işbirliğine önem veriyoruz” dedi.
Yeni adli yılın ülkemize hayırlı olması dileğinde bulunan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz “Yeni adli yılda; demokra�k hak 
ve özgürlüklerin toplumun tüm bireyleri için geçerli olmasını, 
yargı camiamızdaki tüm sorunların çözüme kavuşmasını, insana, 
doğaya ve hayvanlara yönelik şidde�n son bulmasını temenni 
ediyor, yeni adli yılın ülkemize, meslektaşlarımıza, hukuk 
camiasına ve adalet bekleyen tüm yur�aşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu. 

YEŞİLBOĞAZ: “ANAMUR’A
YENİ ADALET SARAYI ŞART”

Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
gö rev i n e  ye n i  a ta n a n 
Durmuş Ali  Korakoca’yı 
makamında ziyaret ederek 
yeni görevinin ve yeni adli 
yılın hayırlı olması temenni-
sinde bulundu. Başkanımız 
Av.  B i l g i n  Ye ş i l b o ğa z , 
yargıdaki birçok sorunun 
çözüm beklediğini, bunun 
için yargının üç sacayağının birlikte 
mücadele etmesi gerek�ğini belirterek, 
Erdemli yeni Adliye Sarayı’nın da 2018 
yılında hizmete gireceğinin bilgisini verdi.
“ERDEMLİ YENİ ADLİYE SARAYI 2018’DE 

HİZMETE GİRECEK”
Mersin Barosu Erdemli ilçe temsilcimiz ve 
yöne�m kurulu üyemiz Av. Hülya Yavuz 

Benzer ve avukatlarımızla birlikte Erdemli 
Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali 
Korakoca’yı makamında ziyaret eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, yargının üç sacayağı olan 
hâkim, savcı ve avukatların ortak 
hedefinin hukuk devle� oluşturmak ve 
yargının  bağımsızlığını  sağlamak 
olduğunu belirterek, “Yargıda birçok 

sorun  çözüm bekliyor. 
Sorunların en kısa sürede 
çözüme kavuşturulması için 
yargının kurucu unsurları-
n ın  b ir l ikte  mücadele 
etmeleri gerekmektedir” 
dedi. Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, 
Erdemli’de inşaa� devam 
eden yeni Adliye Sara-yı’nın 
2 0 1 8  y ı l ı n d a  h i z m ete 
gireceğinin bilgisini verdi.

Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade 
eden Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı 
Durmuş Ali Korakoca ise, yeni adli yılda 
mesleki sorunların çözümünde Mersin 
Barosu ile birlikte hareket etmeyi 
önemsediklerini ifade ederek, yeni adli 
yılın ülkemize ve tüm hukuk camiasına 
hayırlı olmasını temenni e�.

YEŞİLBOĞAZ: “ORTAK HEDEFİMİZ HUKUK DEVLETİ OLUŞTURMAK OLMALI”

ESOB BAŞKANI DİNÇER’DEN
BARO BAŞKANIMIZ BİLGİN

YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

 06.09.2018

 07.09.2018

10.09.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Me�n Feyzioğlu’nu makamında ziyaret 
e�.
Mesleki sorunların konuşulduğu ziyaret-
te, yeni adli yıldan hem hukukçuların, 
hem de toplumun beklen�leri olduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bir toplumu ayakta tutan ve 
birlikte yaşamayı sağlayan en önemli 
unsur hukuktur. Yıllardır dile ge�rdiğimiz 
yargıdaki sorunlar çözüme kavuşmadığı 
gibi, daha da artmaktadır. Hukuk 
camiasındaki sorunların çözümü hep 
ötelenmektedir. Şu an kötü giden 
ekonomimizin dahi düzelmesi için, 
hukukun üstün olması gerekmektedir” 
diye konuştu.

“HUKUKÇU ENFLASYONUNUN 
ENGELLENMESİ İÇİN ÖNLEM 

ALINMALI”
Kaliteli bir hukuk eği�mi sunamayan ve 
sayıları her gün giderek artan hukuk 
fakültelerinin, avukatlık mesleğinin 
geleceğini tehdit e�ğini belirten Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hukuk 
fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara 
bağlanmasını,  bilimsel  kriterlere 
uymayanların kapa�lmasını, avukatlığa 
kabul ve stajyerlik sınavlarının ivedi 
olarak ge�rilmesini is�yoruz. Hukukçu 
enflasyonunun engellenmesi için acil 
önlemler alınmalıdır. Genç meslektaşları-
mızın bu nedenle yaşadığı sıkın�ların 
giderilebilmesi için Türkiye Barolar Birliği 
ile ortak projeler geliş�rilmesinde fayda 
olacağını düşünüyorum” dedi.

“ADLİYE'DE AVUKATLARA ZORLUK 
ÇIKARILIYOR”

Ülkemizde avukatlara yönelik sözlü ve fiili 

saldırıların her geçen gün ar�ğını dile 
ge�ren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, mesleğe ve meslektaşlarına 
yapılan saldırıların önüne geçilmesi için 
hep birlikte mücadele edilmesi gerek�ği-
ni vurguladı. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ayrıca,  son dönemde 
avukatların adliyedeki farklı uygulamalar 
nedeniyle iş yapmakta zorlandığını, her 
hâkimin ve savcının avukatlara zorluk 
çıkarmak için adeta yarış�ğını sözlerine 
ekledi.
Baronun faaliyetleri hakkında da bilgiler 
veren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yaklaşık 4 aylık görev süresin-
ce gerek mesleki gerekse, sosyal projeler 
konusunda yeni projelerin hazırlıklarını 
sürdürdüklerini söyledi. Mersin Barosu 
olarak en önemli görevlerinin; ülkemize, 
demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, 
yargı bağımsızlığına, adil yargılanma 
hakkına, hukuk devle�ne, insan hakları-
na ve savunma hakkına sonuna kadar 

sahip çıkmak ve korumak olduğunu ifade 
eden Baro Başkanımız Av.  Bilgin 
Yeşilboğaz,“Yeni adli yılın, ülkemiz, 
mille�miz ve meslektaşlarımız için hayırlı 
olmasını diliyor, toplumun yargıya olan 
güveninin sağlanmasına, hızlı, adil, 
bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile 
olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade 
eden TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu ise, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
yeni görevinde başarılar dileyerek, 
“Avukatlar ve barolar her zaman bağım-
sız ve adil yargının, hukukun üstünlüğü-
nün, insan haklarına saygının ve adale�n 
savunucusudur. Hukukun üstünlüğünü 
egemen kılmak için  hep birlikte 
mücadele etmeliyiz. Adale�n tesisi için 
fedakârca görev yapan tüm meslektaşla-
rımın ve yargı mensuplarının yeni adli 
yılını kutluyor, ülkemize, mille�mize, 
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “YARGIDAKİ SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜ ÖTELENMEKTEDİR”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında 
ziyaret e�.
Türkiye ve kent gündemi üzerine sohbe�n 
yapıldığı ziyare�e, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ken�mize vermiş olduğu hizmetler-
den dolayı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit 
Tuna' teşekkür e�. Başkan Hamit Tuna ise, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz'a yeni görevinin 
hayırlı olmasını temenni ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. Ziyaret sonunda karşılıklı plaket 
takdimi yapıldı.

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI
HAMİT TUNA'DAN, BAŞKANIMIZ

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

 15.09.2018

 18.09.2018



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi 
arasında, sosyal hizmete, sosyal yardıma 
ve hukuki korunmaya ih�yaç duyan 
kadınlara, ayrıca çocuk is�smarı ve 
çocuğa şidde�ni önlemeye yönelik 
işbirliği protokolü imzalandı.
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve Mezitli Belediye Başkanı 
Neşet Tarhan arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde, sosyal hizmetlere ve 
hukuki korunmaya ih�yaç duyan kadın-
lara ve çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin 
elbirliği ile ortak çalışma yürütülecek.
Mersin Barosu Başkanlık Makamı’nda 
gerçekleşen toplan�ya, Mezitli Belediye 
Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ayfer 
Baydar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği 
Temsilcisi Esra Uysal ve Meclis Üyesi 
Şenol Çavuş ka�ldı. Mezitli Belediyesi ile 
önemli bir konuda ortak projede yer 
almanın onun verici olduğunu ifade eden 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Baromuz ve Mezitli 
Belediyesi arasında imzalanan, özellikle 
toplumsal farkındalığı ar�rmak istediği-
miz kadın ve çocuk hakları ile ilgili 
protokolü imzaladık. Ülkemizin ve ken�n 
en önemli sorunlarından birisi olan kadın 
ve çocuk is�smarı ile kadına ve çocuğa 
şidde� önlemek amacıyla  ortak 
mücadele etmek için protokol imzaladık. 
Bu süreci birlikte yürüteceğiz. Daha 
önceki dönemlerde Mezitli Belediyesi ile 
farklı konularda işbirliğimiz vardı ve ortak 

çalışmalarımız artarak devam edecek�r. 
Mezitli Belediyesi’ni toplumsal duyarlılığı 
nedeniyle kutluyoruz. Mersin Barosu ola-
rak elimizden geleni yapacağız. Mersin’i-
mize, Mezitli’mize ve baromuza hayırlı 
olsun” diye konuştu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise 
konuşmasında, Mezitli Belediye’si olarak 
tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ortak 
çalışmalar yap�klarını, bunlardan 
birisinin de toplumumuzda herkesin 
güvencesi ve en saygın kurumlardan 
birisi olan Mersin Barosu ile zaman 
zaman ortak çalışmalar yürü�üklerini 
ifade ederek, “İlçemizdeki 40 tane 
Jacaranda koruluğundan birisini Mersin 

Barosu’na mensup arkadaşlarımız 
kendileri fidan dikerek ağaçlandırma 
yap�lar. Ayrıca Mersin Barosu, Tece’de 
yürü�üğümüz Kadın Danışma Merke-
zi’ne destek oluyor. Mersin Barosu’na bu 
duyarlılığından dolayı teşekkür ediyo-
rum. Şimdi de sosyal hizmetlere ve 
hukuki  korunmaya ih�yaç duyan 
kadınlarımıza yönelik, ayrıca çocuk refahı 
ve sorunlarına ilişkin ortak çalışmayı el 
birliği ile yürütmek için protokol 
imzaladık. Toplumun en duyarlı olduğu 
bir konuda Mersin Barosu da önemli bir 
görev üstlenmiş oldu. Duyarlılığından do-
layı Baro Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz’a 
ve yöne�m kuruluna teşekkür ediyorum.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Bengi 
ispir Özdülger ve Baş Rejisör Kenan Korbek, 
Baro Başkanımız Av.  Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a yeni 
görevinin hayırlı olmasını temenni ederek 
başarılar dileyen Mersin Devlet Opera ve Balesi 
Müdürü Bengi ispir Özdülger, Mersin Barosu ve 
avukatlarının sanata duyarlılığını tebrik ederek, 
düzenlemiş oldukları tüm sanatsal etkinliklere 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve Mersin 
Barosu avukatlarını davet e�.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, sana�n 
toplumsal gelişimde önemli yer tu�uğunu ifade 
ederek, “Sanat toplumun aynasıdır.  Kültür ve 
sanata verilen destek, insana ya�rımdır. Mersin 
Barosu olarak, Mersin Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğü’nün her türlü kültürel ve sanatsal 
etkinliklerine destek vermeye hazırız” dedi.

MERSİN BAROSU VE MEZİTLİ BELEDİYESİ,
KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE VERDİ

YEŞİLBOĞAZ: “KÜLTÜR VE SANATA
VERİLEN DESTEK İNSANA YATIRIMDIR”

19.09.2018

19.09.2018
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Eczacılar Odası’nın 2018 yılı 
Olağana Mali Genel Kurulu’na ka�ldı. 
Burada konuşma yapan Başkanımız Av. 
Bi lgin  Yeşi lboğaz,  ülkemizde  ve 
ken�mizde yaşanan sorunlara karşı tüm 
sivil  toplum örgütleri  ve meslek 
birliklerinin, ortak mücadele etmesinin 
önemine vurgu yaparak, yeni rejimin 
örgütlü mücadeleleri dene�m al�na 
almak için bir takım kurumlar ihdas 
e�ğini belir�.

“DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE ÖZGÜR 
HUKUK DEVLETİ İÇİN ORTAK 

MÜCADELE EDİLMELİ”
Eczacılar Odası’nda düzenlenen 2018 yılı 

Olağana Mali Genel Kurulu’na Türk 
Eczacılar Birliği Saymanı Ecz. İbrahim 
Özkol,  Mersin Eczacılar Odası Başkanı 
Uzm. Ecz. Özgür Sağır, Baro Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Güney Ecza Koopera�fi 
Başkanı Ecz. Tarkan Bir, yöne�m kurulu 
üyeleri ve eczacılar ka�ldı. Mersin 
Eczacılar Odası’nın 2018 yılı Olağana Mali 
Genel Kurulun başarılı  geçmesini 
temenni eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz konuşmasında,  ülkemizde ve 
coğrafyamızda yaşanan hak ihlalleri ve 
insan haklarına aykırı olan davranışlara 
karşı, Eczacılar Odası’nın da duyarlı olup 
gerekli tavrı göstererek mücadele 
etmesinden mutluluk duyduğunu ifade 

e�. Baro Başkanı Bilgin 
Y e ş i l b o ğ a z 
konuşmasında ayrıca, 
“ Ü l k e m i z d e  v e 
ken�mizde yaşanan 
tüm sorunlara karşı 
Mersin Barosu olarak 
her  zaman  vatan-
daş lar ımız ın ,  s iv i l 
toplum örgütlerimizin 
ve meslek birliklerinin 

yanındayız. Sorunlara karşı, haklı ve 
demokra�k tepkilerimizi örgütlü bir 
şekilde, birlik içerisinde dile ge�rmeliyiz, 
birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.
Ülkemizdeki yeni rejimin,  örgütlü 
mücadeleleri dene�m al�na almak için 
bir takım kurumlar ihdas e�ğini, böylece 
insanları görevden almalara kadar 
gidecek hukuksuz uygulamalara maruz 
bırakı labi leceğini  bel irten  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ancak 
hep birlikte ortak mücadele edilirse 
ülkemizde demokra�k, çağdaş ve özgür 
bir hukuk devle�ni yaratabiliriz” diye 
konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “YENİ REJİM ÖRGÜTLÜ
MÜCADELELERİ DENETİM ALTINA ALMAK İSTİYOR”

CHP Mersin eski Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ A�cı, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
e�.
Türkiye ve kent gündeminin konuşulduğu ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, geçmiş dönemde görev süresi 
boyunca milletvekili olarak ken�mizin ve ülkemizin 
sorunlarını meclise taşıyan CHP Mersin eski 
Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ A�cı’ya teşekkür e�.
CHP Mersin eski Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ A�cı ise, 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinin 
hayırlı olmasını temenni edip başarılar dileyerek, 
toplumsal sorunlara duyarlılık göstermesinin Mersin 
için önemli olduğunu söyledi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na atanan Durmuş Ali Karakoca, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında 
ziyaret e�. 
Mesleki sorunların ve Erdemli’de 
inşaa� devam eden yeni Adliye 
Sarayı’nın  akibe� hakkında 
sohbe�n yapıldığı ziyare�e Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Erdemli’de yapımı son aşamaya 
gelen yeni Adliye Sarayı’nın yaklaşık 
2 ay sonra tamamlanıp, taşınmanın 
başlanacağının bilgisini verdi. 
Mesleki  sorunların  çözüme 

kavuşmasında yargı camiasının 
birlikte hareket etmesinin önemli 
olduğunu belirten Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz,  ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade ederek,  
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı 
Durmuş Ali Karakoca’ya yeni 
görevinde başarılar diledi. 
Yeni Adliye Sarayı’nın hizmete 
girmesi ile birlikte Erdemli halkına 
daha kaliteli hizmet verilebileceğini 
ifade eden Erdemli Cumhuriyet 
Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
çalışmalarında başarılar diledi.

CHP MERSİN ESKİ MİLLETVEKİLİ
AYTUĞ ATICI’DAN BARO BAŞKANIMIZ

BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

ERDEMLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI
DURMUŞ ALİ KARAKOCA’DAN, BAŞKANIMIZ

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

22.09.2018

10.10.2018

 11.10.2018 



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

mazbatasını alıp görevine başlamasının 

ardından yöne�m kurulu ile birlikte, 

Mersin Adalet Komisyonu Başkanı 

Mustafa Kahveci’yi makamında ziyaret 

e�.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 

Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 

Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve 

yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan 

Demirtaş, Av. Mahçe İnanoğlu Deprem 

ve Av. Bilgehan Yaşa ile birlikte Mersin 

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa 

Kahveci’ye yapmış oldukları ziyaret 

kapsamında; avukatların görevlerini 

yerine ge�rirken karşılaş�kları sorunlar 

ve aksaklıklar, avukatlık mesleğinin etkili 

bir şekilde yapılabilmesi, gerek 

avukatların gerekse adliye personelinin 

iş yükünün azalması, avukatların gerek 

duruşmada gerekse icra ve mahkeme 

kalemlerinde yaşadıkları sorunların 

çözümü konularında karşılıklı fikir 

alışverişinde bulundular. 
Ziyare�e, bu konularda birlikte 

çalışmalar yapılması yönünde görüş 

birliğine de varıldı. Ziyare�en duyduğu 

memnuniye� ifade eden Mersin Adalet 

Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ise 

Olağan Genel Kurul sonucunda yeniden 

seçilen Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz’ı tebrik e� ve yeni görevinde 

başarılar diledi.
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, mazbatasını alıp görevine 
başlamasının ardından yöne�m kurulu 
ile birlikte, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Ercan’ı makamında ziyaret e�.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demirci-
oğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve 
yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan 
Demirtaş ile Av. Mahçe İnanoğlu Deprem 
ve Av. Bilgehan Yaşa ile birlikte Mersin 

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’a 
yapmış oldukları ziyaret kapsamında; 
Mersin Adliyesi’nin genel sorunları ve 
işleyişindeki aksaklıklar hakkında sohbet 
edildi. Yargının kurucu unsurlarının ortak 
mücadelesi sonucunda, mesleki sorunla-
rın çözüme kavuşabileceğini ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatların yüklenmiş oldukları görevleri, 
görevin kutsallığına yakışır bir şekilde icra 
edebilmeleri için adliye içerisinde 
yaşamış oldukları sorunların çözüme 

kavuşmasının önemli olduğunu söyledi. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, 
yeni dönemde hayata geçireceği projeler 
hakkında bilgiler verdi.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade 
eden Mersin Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Ercan ise, adale�n tesis 
edilmesinde avukatların önemli rolü 
olduğunu ifade ederek, Olağan Genel 
Kurul sonucunda yeniden seçilen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı tebrik 
e� ve yeni görevinde başarılar diledi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZDAN,
CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA ERCAN’A ZİYARET

 18.10.2018

18.10.2018

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZDAN, 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA KAHVECİ’YE ZİYARET
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve yöne�m kurulumuz, Mersin 
Valisi Ali İhsan Su’ya nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Başkan Yardımcımız Fatma Demircioğlu, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş, 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve Av. Burak 
Can Erden ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan 

Su’yu makamında ziyaret eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin 
Valiliği’nin toplum yararına yapmış olduğu 
her projede yer alarak, gerek hukuki 
yardım, gerekse toplumsal  eği�m 
konularında Mersin Barosu olarak her 
zaman destek vermekten büyük mutluluk 
duyacaklarını ifade ederek, “Baromuz 
bünyesinde bulunan Kadın Hakları 
Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi, 

ken�mizde kadınlarımızın ve çocukları-
mızın haklarını korumaya, ayrıca onların 
bilinçlenmelerine yönelik toplumsal 
çalışmalara öncülük etmektedir. Diğer 
merkezlerimizle ve komisyonlarımızla da 
toplumsal her projenize destek vermeye 
hazırız” diye konuştu.
Nezaket ziyare�nden mutluluk duydu-
ğunu ifade eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, 
yeniden seçilen Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yeni yöne�mine, yeni 
görevlerinin ken�miz adına hayırlı 
olmasını temenni edip başarılar dileyerek, 
“Hukukun ve adale�n tecellisi için özverili 
bir şekilde çalışan Mersin Barosu’nun, 
toplumsal projelerde yer almasını 
önemsiyoruz. Çünkü Mersin Barosu’nun 
farkındalık çalışmaları; vatandaşlarımızın 
hukuksal alanda haklarını öğrenmeleri, 
ke n d i l e r i n i  ko r u y a b i l m e l e r i  v e 
bilinçlenmeleri açısından çok önemlidir. 
Projelerimizde Mersin Barosu’nun da yer 
almasından mutluluk duyarız” dedi.

“UTANÇ TABLOSUNDAN UTANIYOR 
MUYUZ?”

Saadet Öğretmen Çocuk İs�smarı ile 
Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı 
Saadet Özkan ve Başkan Yrd. Yücel Ceylan, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çocuğun 
cinsel is�smarında Türkiye, dünya 
listesinde 3'üncü sıradadır. Bakanlık 
verilerine göre, 10 yılda adalete yansıyan 
çocuk is�smarı suç sayısının 153 bin 139’a 
ulaşmış�r. Her yıl rakamları artarak 
yayımlanan bu utanç tablosundan, 
gerçekten utanıyor muyuz?” diyerek, 
utanç tablosunu yıkmak için ortak 
mücadelenin önemine vurgu yap�.
Mersin’de çocuk is�smarı ile mücadele 
kapsamında, Mersin Barosu ve UCİM 
tara�ndan ortak yürütülecek olan projeler 
hakkında fikir alışverişinin yapıldığı 
ziyare�e, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, UCİM yöne�m kurulu üyesi ve 
Hukuk Danışmanı Av. Burcu Düzen, UCİM 
Mersin İl Sorumlusu Stj. Av. Ezgi Arslan da 
bulundu.

“10 YILDA ADALETE YANSIYAN ÇOCUK 
İSTİSMARI SUÇ SAYISI 153 BİN 139”

Başkanımız  Av.  Bilgin  Yeşilboğaz, 
Türkiye’de her geçen gün daha da artan 
çocuk cinsel is�smarının ülkemizin utanç 
tablosu olduğunu ifade ederek,  Adalet 
Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemele-
rinde karara bağlanan davalarda 'çocuğa 

cinsel is�smar' ile 'reşit olmayanla cinsel 
ilişki' suçlarının sayısının son on yılda dört 
kat ar�ğını belirterek, 10 yılda adalete 
yansıyan çocuk is�smarı suç sayısının 153 
bin 139’a ulaş�ğını söyledi.
Devle�n çocuk is�smarı ve tecavüzcülere 
karşı uyguladığı yetersiz poli�ka, cezaların 
yeterince caydırıcı olmaması, çocuk 
is�smarı konusunda gerekli toplumsal 
eği�mlerin sağlanamaması,  çocuk 
işçiliğinin önüne geçilememesi gibi ana 
nedenlerle, çocuk is�smarının önüne 
geçilmesinin mümkün olmayacağının 
al�nı çizen Mersin Baro Başkanı Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Sokaklarda yaşayan yaklaşık 
25 bin çocuk cinsel taciz ile karşı karşıya 
kalıyor. Yılda ortalama 7 bin çocuk cinsel 
is�smara maruz kalıyor. TÜİK'in açıklama-
larına göre 7-14 yaşları arasındaki çocuklar 
daha sıklıkla cinsel is�smara uğruyor. 

Yapılan araş�rmalarda, çocuğun cinsel 
is�smarında Türkiye dünya listesinde 
3'üncü sıradadır. Her yıl rakamları artarak 
yayımlanan bu utanç tablosundan, 
gerçekten utanıyor muyuz?” şeklinde 
konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Baro  Başkanımız  Av.  Bi lgin 
Yeşilboğaz, utanç tablosunu yıkmak için 
ortak mücadelenin önemine vurgu 
yaparak, bu konuda başarılı çalışmalar 
yapan UCİM ile birlikte iş birliği yapma 
kararı aldıklarını söyledi. UCİM Genel 
Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yrd. Yücel 
Ceylan ise, Mersin  Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi’nin çocuk is�smarına karşı 
mücadelede önemli bir yeri olduğunu 
belirterek, ortak çalışmadan Mersin’de 
olumlu sonuçlar elde edeceklerine 
inandıklarını söyledi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZDAN, MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU’YA ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “TOPLUMSAL PROJELERİNİZE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

YEŞİLBOĞAZ: “CİNSEL İSTİSMARDA TÜRKİYE, DÜNYA LİSTESİNDE 3. SIRADA”

 23.10.2018

23.10.2018
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ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ve 
Siyasi İşler Müdürü Rebecca Doffing, Baro 
Başkanımız Av.  Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�. Ziyare�e Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Saymanız 
Av. Kazım Yüksel, yöne�m kurulu üyele-
rimiz Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Av. Bilgehan Yaşa, ayrı-
ca Av. İnsan Hakları Merkezi Başkanımız 
Av. Hasan Keleşoğlu da bulundu.

“DENGE KURMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Türkiye’deki ve ABD’deki hukuk sistemi 
üzerine yapılan sohbe�e Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkemizdeki hak 
ihlallerine karşı hukukçu duruşumuzu 
sergilerken, evrensel hukuk ilkeleri ile 
devlet erki arasında denge kurmaya 
çalışıyoruz. Avukatların hakları yasalarla 
yeterince korunmuyor. Hak ihlalleri ile ilgili 
mücadelede barolar en büyük güvence-
dir” dedi. 
Avukatlık mesleğinin erozyona uğradığını 
vurgulayan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Mesleğe saldırılar her geçen gün 
artmakta, iş alanlarımız daral�lmakta, 
kontrolsüz dene�msiz açılan hukuk 
fakülteleri, binlerce mezun, sorunların 
temelini oluşturmaktadır. Diploma alıp 1 

yıl staj yapmakla avukat olunabiliyor. 
Avukatlık mesleğine giriş bir sınava tabi 
olmalıdır. Mesleki erozyon önlenmeli ve 
bizler bu sorunu aşmak için mücadele 
ediyoruz. Adliyede de zaman zaman 
sorunlar yaşanıyor, ancak bu sorunları 
kendi içimizde görüşmelerle çözüyoruz. 
Uygulama farklılıklarından kaynaklanan 
anlaşmazlıklar olabiliyor. Ama girişimle-
rimizle bunları minimize etmeye çalışı-
yoruz” diye konuştu.

KONSOLOS BEAZ: “TÜRKİYE’DE SAVCI-
HÂKİM İLE AVUKATLAR ARASINDA ÇOK 

ÇEKİŞME VAR”
Baronun toplumsal faaliyetleri hakkında 
da bilgiler veren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Baromuz paranın iki yüzü 
gibidir. Bir yüzümüz içe dönük, diğer 
yüzümüz de dışa dönüktür. İki görevi de 

dengeli  götürmeliyiz. Dışa yönelik 
görevlerimizde maalesef siyasi ik�darla 
karşı karşıya gelen kurum Mersin Barosu 
olmaktadır. Çünkü bütün toplumsal 
s o r u n l a r a  e l  a � y o r u z .  M e s l e k i 
sorunlarımızın yanı sıra, dışa dönük 
tara�mızı çok önemsiyoruz. Şiddet gören 
kadınlarımızın, is�smar mağduru kadın ve 
çocuklarımızın yanlarında oluyoruz, kadın 
ve çocuk cinayetleri de dâhil olmak üzere 
davalarını takip ediyoruz, elimizden 
geldiğince gönüllü  hukuki  destek 
veriyoruz. HES projeleri, nükleer santral, 
balık çi�likleri gibi her türlü çevre 
sorunlarına karşı ilk sesimizi çıkaran biz 
oluyoruz. Sivil toplum örgütlerinin 
mücadelelerinde Mersin Barosu olarak 
her zaman yanlarında durmuşuzdur. Bu 
konuda sivil toplum örgütlerinin de sesi ve 
öncüsü oluyoruz” şeklinde konuştu.
Daha  sonra  konuşan  ABD Adana 
Konsolosu Alejandra Baez, ABD ile 
Türkiye’deki hukuk sisteminin çok farklı 
olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de birkaç 
kere mahkemelere ka�lıp izledim. 
Türkiye’de savcı-hakim ile avukatlar 
arasında çok fazla çekişme olduğunu 
gördüm. Yargının kurucu unsurlarından 
birisi olan avukatlar yok sayılmamalıdır” 
dedi. 
ABD Adana Konsolosu Alejandra Baez 
daha  sonra ,  Mers in  Barosu’nda 
gerçekleşen yemin törenini izleyerek, 16 
avuka�mızın meslek haya�na ilk adımı 
atma heyecanlarına ortak oldu. Konsolos 
Alejandra Beaz, ilk kez yemin töreni 
izlediğini ifade ederek, kendilerine meslek 
hayatlarında başarılar diledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
göreve yeniden başlamasının ardından 
yeni yöne�m kurulumuzla birlikte yapmış 
olduğu kent protokolü ziyaretleri çerçe-
vesinde, Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhane�n Kocamaz’ı maka-
mında ziyaret e�. Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, ken�n 
kalkınmasının ancak ortak fikirlerin 
buluşmasıyla olabileceğini söyledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
B a ş ka n  Ya rd ı m c ı m ı z  Av.  Fat m a 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz, Av. 
Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe İnanoğlu 
Deprem, Av. Bilgehan Yaşa, Av. Burak Can 
Erden ile birlikte Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Burhane�n Kocamaz’ı 
ziyaret e�. Ken�n sorunları üzerine 

sohbe�n yapıldığı ziyare�e, Mersin 
Barosu olarak hayata geçireceği projeler 
hakkında bilgiler veren Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra, kurumlarla ortak 
projede yer  aldıklarını,  özellikle 
belediyelerle  bir l ikte  toplumsal 
projelerde yer almaya önem verdiklerini 
ifade e�. Toplumsal sorunların birlikte 
hareket ederek aşılabileceğini belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Toplumsal olarak yaşadığımız sorunları 
aşmak yine toplumu bir arada tutan 
dinamiklerin sayesinde gerçekleşir” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhane�n Kocamaz, güven 
tazeleyerek yeniden seçilen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yeni 
yöne�mini tebrik ederek, başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ: “TOPLUMSAL SORUNLAR BİRLİKTE HAREKET EDEREK AŞILIR”

“MESLEKİ EROZYON ÖNLENMELİ”

30.10.2018 

24.10.2018
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Ercan ve Mersin Adalet Komisyonu 
Başkanı  Mustafa Kahveci,  güven 
tazeleyerek yeniden seçilen Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
iade-i ziyare�e bulunarak kendisini ve 
yöne�m kurulunu tebrik e�. 
Başkan  Yard ımc ımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel ve yöne�m kurulu üyemiz Av. 
Fahre�n Gürsoy’un da bulunduğu 
ziyare�e baronun projeleri ve mesleki 
sorunlar hakkında sohbet edildi. Nezaket 
ziyare�nden duyduğu memnuniye� 
ifadeden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Hukuk devle�ni inşa etmek 
için beraberce çalış�ğımız, Adliyelerde 
aynı havayı soluduğumuz yargının kurucu 
unsurları ile birlikte hareket edildiği 
sürece, mesleki sorunlarımızın ve 
avukatların adliyelerde yaşamış oldukları 
hak  ih la l ler in in  aş ı labi leceğine 

inanıyoruz. İnsan hakları ve demokrasi 
bilincinin yerleşmesi konusunda en etkin 
kuruluşlardan biri olan baroların ve 
avukatların,  mesleki  sorunlarının 
iyileş�rilmesi göz ardı edilmemelidir” 
diye konuştu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Ercan ve Mersin Adalet Komisyonu 
B a ş k a n ı  M u s t a f a  K a h v e c i ,  i s e 
konuşmalarında; hukuk devle�nin 
vazgeçilmez unsuru, aynı zamanda yargı 
erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi, 
savunma hakkının ve mesleğinin 
temsilcisi, birey hak ve özgürlerinin 
savunulmasında, hakların korunmasında 
ve hukukun üstünlüğünün var olmasında 
yılmadan çaba gösteren avukatlarımızın 
mesleki sorunlarının yanı sıra, adliye 
içerisinde yaşamış oldukları sorunların da 
çözümü için destek olmaya hazır 
olduklarını ifade ederek, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yöne�m 
kuruluna yeni görevinde başarılar diledi.

Saadet Öğretmen Çocuk İs�smarı ile 
Mücadele Derneği ve Amerika Birleşik 
Devletleri Büyükelçiliği işbirliği ile hayata 
geçirilen ‘Çocuklar İçin Güvenli Alan 
Projesi’ nin açılış toplan�sı yapıldı. 
Öğretmen, öğrenci ve velilerin; çocuk 
hakları, çocuk is�smarı ve ihlali konu-
larında bilinçlendirmeyi amaçlayan proje 
kapsamında Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi, Mersin’in Akdeniz, 
Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus 
ilçelerinde bulunan 5 okulda eği�m 
çalışması gerçekleş�recek. 
Çocukların bulunduğu her alanı güvenli 
hale ge�rmeyi amaçlayan projenin, bir 
otelde gerçekleşen açılış toplan�sına, 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanı ve UCİM yöne�m 
kurulu üyesi Av. Burcu Düzen, Av. Nida 
Gür, Saadet Öğretmen Çocuk İs�smarı 
ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel 
Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yrd. 
Yücel Ceylan, UCİM Mersin İl Sorumlusu 
Stj. Av. Ezgi Arslan ka�ldı. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin’de açılışı yapılan 
projenin, Türkiye genelinde bir pilot 
uygulama örneği olmasının ken�miz 
adına önemli olduğuna vurgu yaparak, 
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinin 
böyle bir proje içerisinde olmasının 
kendileri için onur verici olduğunu ifade 
ederek, “Çocuklarımızın her türlü şiddet, 

ihmal ve is�smara karşı korunması 
konusunda, toplumumuzun tüm kesim-
lerine önemli görev ve sorumluluklar 
düşmektedir. Çocuklara yönelik cinsel 
is�smar kabul edilemez. İs�smarın 
ortadan kaldırılması için, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasını 
gerekmektedir.  (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ: “BAROLAR, İNSAN HAKLARI BİLİNCİNİN
YERLEŞMESİNDE EN ETKİN KURUMDUR”

“ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN PROJESİNDE BİZ DE VARIZ”

 31.10.2018
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İs�smar konusunda erken ve doğru 
müdahalenin önemi, çocukla nasıl 
ile�şim kurulacağı, konu ile ilgili adli 
süreç, is�smara karşı koruyucu öneriler 
ve çocuk hakları konularında okullarda 
yapacağımız bilinçlendirme çalışma-
larımızın Türkiye genelinde pilot eği�m 
çalışması olması,  ken�miz adına 
önemlidir” diye konuştu.
Çocuklara yönelik cinsel is�smarın ve 
ihmalin tüm dünyada yaygın bir sosyal 
sorun olduğuna vurgu yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Cinsel 
is�smar çocukların çocukluklarını 
çalmakta ve yaşamlarının her alanında 
uzun döneme yayılan ciddi ve olumsuz 
etkiler bırakabilmektedir. Çocukların 
geleceklerinin çalınmaması için bu 
mücadele de biz de varız. Mersin Barosu 
olarak, çocuğun ihmal ve is�smarının 
önlenmesi ve azal�lması, çocuk hakları 
b i l inc in i  sağ lamak  ve  böy lece 
çocuklarımıza güvenli alan yaratmak için 
ailelere,  çocuklara ve öğretmenlere 

eği�m vereceğiz. Bu projenin el birliği ile 
çocuklara güvenli alan yaratacağına 
inanıyoruz” şekline konuştu.
AV. BURCU DÜZEN: “HAKLARINI BİLEN 

HER ÇOCUK, KENDİSİ İÇİN GÜVENLİ 
ALANLARI YARATACAKTIR”

Pro je  kapsamında  yapacak lar ı 
çalışmalar hakkında sunum yapan 
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanı ve UCİM yöne�m kurulu üyesi 
Av. Burcu Düzen, seçilen okullarda 
bulunan  öğretmenlere  ve  okul 
yöne�cilerine ‘Çocuk İhmali, Sömürüsü 
ve  Korunması ’  konulu  seminer 
düzenleyerek, öğretmenlerin çocukların 
ihmal ve is�smardan korunma yolları 
hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi. 
Av. Burcu Düzen konuşmasında, “Proje 
kapsamında seçilen 5 okulda, her 
ilçeden 50 öğrenciye drama çalışmaları 
ile ailelere seminer yoluyla çocuk hakları 
konusunda eği�m verilecek�r. Drama ve 
eği�m çalışmalarında Mersin Tiyatro 
Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları 

Derneği Mersin Şubesi ile işbirliği 
sağlanacak�r. Mersin il merkezinde 
eği�m alanında çalışan tüm ilgililerin yer 
alacağı ‘Çocuk Haklarının Korunması ve 
Savunuculuk Yöntemleri Çalıştayı’ 
düzenlenecek�r. Türkiye’de çocuk 
is�smarının menzilini azaltmak ve en 
nihaye�nde sona erdirmek amacı ile 
çocukların, ailelerin, öğretmenlerin ve 
okul yöne�cilerinin çocuk ihmal ve 
is�smarından korunma yöntemleri 
konusunda  bi l imsel  metodlarla 
farkındalıklarını ar�rmak, çocuğun 
bulunduğu tüm alanları, çocuklar için 
güvenli hale ge�rmek için örnek bir 
uygulama başlatmak en önemli 
hedefimizdir. 
Biz diyoruz ki, haklarını bilen her çocuk, 
kendisi için güvenli alanları yaratacak�r. 
Çocuklarımızı korumak için verdiğimiz 
bu mücadelede, bizden desteğini 
esirgemeyen proje ortaklarımıza ve siz 
değerli ka�lımcılara teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği’nin (MAGİİD) açılışını yap�. 
Açılışta bir konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ken�mizin kalkınmasına destek veren 
tüm dernek ve sivil toplum örgütleriyle 
ortak çalışmalara devam edeceklerini 
söyledi.
Mersin’deki  Mardinli  girişimci  iş 
insanlarının bir araya gelerek ulusal ve 
yerel anlamda ortak çalışmaları hayata 

geçirmek için kurmuş oldukları Mardinli 
Girişimci İş İnsanları Derneği’nin açılışını, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Dernek Başkanı Av. Bilal Orak, 
Mersin Barosu üyesi Av. Mehmet Gülsoy, 

Av. Sercan Eryürek, Av. Mehmet Fuat 
Çiçeklidağ, Av. Ahmet Yıldırım, Av. 
Şehmuz Aslan, Toroslar Belediye Başkanı 
Hamit Tuna, MTSO Meclis Başkanı Hamit 
İzol ve davetlilerle birlikte yap�.
Derneğin açılışında konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz 
sürecinde Mardinli genç girişimcilerin bir 
araya gelerek; ekonomik, kültürel ve 
toplumsal birlikteliği sağlamak, Mersin 
ekonomisine destek vermek, insan 
haklarına katkı sunmak amacıyla kurmuş 
oldukları dernek, ken�miz için çok 
önemlidir. Her zaman söylediğimiz gibi, 
ken�mize hizmet üretecek, katkı sunacak 
bu tür derneklerle ve sivil toplum 
örgütleriyle ortak çalışmalarımız ve 
onlara desteğimiz sürecek�r” diye 
konuştu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, MARDİNLİ GİRİŞİMCİ
İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

03.11.2018
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Mersin Hayata Destek Derneği Proje Yöne�cisi Fırat Parlak ve 
Proje Sorumlusu Derya Luthan, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, mültecilerin Türkiye’nin sosyal, 
ekonomik ve hukuki sorunu haline geldiğini belirterek, 
“Sorunların çözüm yoluna yönelik poli�ka geliş�rilmeden, 
ülkemize gelen mülteci sayısı her geçen gün daha da ar�yor” 
dedi.
Mülteci sorunlarının çözümüne yönelik Türkiye’de birçok ilde 
çalışmalar yürüten Mersin Hayata Destek Derneği, 
Mersin’deki mültecilerin yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve hukuksal 
destek ih�yaçları konusunda, Mersin Barosu ile ortak 
projelerde yer almak için Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve yöne�m kurulu ile fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve yöne�m kurlu 
üyemiz Av. Burak Can Erden’in de bulunduğu ziyare�e 
konuşan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye Barolar 
Birliği (TBB), Mersin Barosu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Mersin Barosu’nun ve 
avukatların Mersin’de yaşayan mültecilere daha etkin bir 
şekilde hukuki eği�m verebilmesi amacıyla iki gün süren 
‘Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eği�mi’ 
verildiğini  ve sadece bu eği�mi alan avukatların 
görevlendirileceğinin bilgisini verdi. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, zulüm, baskı ve 
savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan, 
gi�kleri ülkede insan hakları ihlalleriyle karşılaşan 
mültecilerin, ulusal ve uluslararası seviyede korunmasının 
hukuki bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Türkiye, sayıları 
milyonları bulan mültecilere kapılarını açmasıyla birlikte, 
mülteciler Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve hukuki bir sorunu 
haline gelmiş�r. Sorunların çözüm yoluna yönelik poli�ka 
geliş�rilmeden, ülkemize gelen mülteci sayısı her geçen gün 
daha da ar�yor” diye konuştu.

Mersin İç Mimarlar Odası il temsilcisi Burçin Köksal, yöne�m 
kurulu üyeleri Ahu Engez, Ali Senli ve Aydın Özdemir, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyare�nde 
bulundu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, hayata geçireceği sosyal projeler hakkında 
konuklarına bilgi vererek, “Kadınlarımız ve çocuklarımız 
önceliğimizdir. Ken�mizdeki tüm dinamiklerle güç birliği 
yaparak, kadın ve çocuk hakları ihlalinin önlenmesinde somut 
kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.
Mersin İç Mimarlar Odası il temsilcisi Burçin Köksal ise, 
ken�mizde kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesi 
gerek�ğine vurgu yaparak, Mersin Barosu ile sosyal 
projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade e�.

YEŞİLBOĞAZ:
“MÜLTECİLER TÜRKİYE’NİN

SOSYAL,  EKONOMİK
VE HUKUKİ SORUNUDUR”

MERSİN İÇ MİMARLAR ODASI’NDAN
BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Emekli 
meclisi Başkanı Mehmet Gül ve Engelli Meclisi Başkanı 
Av. Egemen Çınar, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyare�nde bulundu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, görev süresince 
kurum, kuruluş, oda ve stk’larla işbirliği içerisinde kent 
için güzel işler yapacaklarını belir�.

MEZİTLİ KENT KONSEYİNDEN,
YEŞİLBOĞAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Mehmet Diyadin Özer, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuş-
masında, emniyet teşkila�nın, meslek 
gereği avukatların en çok bir araya geldiği 
bir meslek örgütü olduğunu belirterek, 
avukatlık mesleğinin sorun-ları ve 
avukatların yaşadığı problemler-le ilgili İl 
Emniyet Müdür Yrd. Mehmet Diyadin 
Özer’e bilgiler vererek, fikir alışverişinde 
bulundular. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak, 
Mersin Barosu’na ve avukatlara he türlü 
destek vermeye ve birlikte özveriyle 
çalışmaya hazır olduklarını ifade eden 
Mersin İl Emniyet Müd. Yrd. Mehmet 
Diyadin Özer, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a  yeni görevinin Mersin için 
hayırlı olmasını temenni e�. Ziyare�en 
mutluluk duyduklarını ifade eden Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, Mer-
sin’e vermiş oldukları hizmetler için 
Mersin İl Emniyet teşkila�na teşekkür 
e�. 

Mersin  Sosyal  Hizmet 
Uzmanları Derneği Başkanı 
Bayram Dölen ve yöne�m 
kurulu üyeleri Mehmet 
Yarıkkaya, Hamdi Demirel 
ve Hasbi Salman, Baro 
Başkanımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz’ı makamında 
ziyaret e�. Cinsel is�smar 
suçları başta olmak üzere, 
mağdur çocukların adli  yargılama 
süreçlerinde tekrar mağdur olmasının 
önüne geçmek amacıyla kurulan çocuk 
izlem merkezlerinin (ÇİM) ak�f çalışması 
ve etkin olması gerek�ğine vurgu yap�.
Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu ve Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Burcu Düzen’in de 
bulunduğu ziyare�e, Mersin Barosu ile 
kadın ve çocuk hakları konularında 
yürütülecek olan ortak projeler hakkında 
fikir alışverişinde bulundular.
“ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ ETKİN VE 

AKTİF OLMALI”
Kadınlarımızın ve çocuklarımızın hakları 
için Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
ve Çocuk Hakları Merkezi olarak etkin bir 
şekilde mücadele edeceklerini belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, bu 
kapsamda birçok sivil toplum örgütleri ve 

kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını 
söyledi. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Kadınlara,  çocuklara, 
gençlere sahip çıkamayan toplumların 
geleceğinden umutla söz etmek mümkün 
değildir. Toplumuzda en önemli bir konu 
olan kadın ve çocuk hakları, kadına şiddet, 
çocuk is�smarı, acil olarak el a�lması 
gereken konu iken, maalesef geri planda 
kalmaktadır.
 Özellikle çocuk izleme merkezlerinin ak�f 
çalışması ve etkin olması gerekmektedir” 
diye konuştu.
Mersin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
Başkanı Bayram Dölen ve yöne�m kurulu 
üyeleri Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a ve yeni yöne�mine 
görevinde başarılar dileyerek, Mersin 
Barosu ile birlikte ortak projelerde yer 
almaktan mutluluk duyacaklarını ifade 
e�.

MERSİN İL EMNİYET MÜD. YRD.
MEHMET DİYADİN ÖZER’DEN, BARO

BAŞKANIMIZ BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “KADINLARIMIZIN VE ÇOCUKLARIMIZIN
HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ” 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
GENÇ HUKUKÇULAR KULÜBÜ,

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ’I ZİYARET ETTİ

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç 
Hukukçular Kulübü üyeleri, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
ederek, yeni görevinde başarılı olması 
temennisinde bulundu. 
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
geleceğin hukukçuları ile tek tek sohbet 
ederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Geleceğin hukukçularıyla mesleki bilgilerini 
ve tecrübelerini paylaşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboaz, başarılı bir hukukçu 
olmanın püf noktaları hakkında öğrencileri 
aydınla�.

“MERSİN BAROSU TOPLUMSAL 
MÜCADELELERE ÖNDERLİK ETMİŞTİR”

Avukatların hiçbir otoritenin etkisinde 
kalmadan savunmayı temsil  etmesi 
gerek�ğini anlatan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlık mesleği 
herhangi bir meslek değildir. Avukatlık 
mesleği savunma hakkının, hak arama 
özgürlüğünün, adil yargılama hakkının ve 
hukuk devle�nin en temel güvencesi olan 
b i r  m e s l e k � r.  B i z l e r,  h a k  a ra m a 
özgürlüğünün garantörleri olan bir mesleğin 
mensuplarıyız. Mersin Barosu, hak ve 
özgürlükleri savunma adına, toplumsal 
mücadelelere önderlik etmiş bir barodur. 
Mesleki sorunlarımızın dışında, insan 
haklarını, hukukun üstünlüğünü koruma ve 
geliş�rme sorumluluğu bulunan bir meslek 
ö r g ü t ü n ü n  ü y e s i  o l d u ğ u n u z u 
unutmamalısınız” diye konuştu.
Mersin Barosu’nun başarılı çalışmalar 
yap�klarını ve baronun tüm faaliyetlerini 
takip e�klerini ifade eden hukuk fakültesi 
öğrencileri, Baromuzla birlikte hareket 
ederek, daha ak�f çalışmalar içerisinde yer 
almak istediklerini söylediler ve Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a gösteriş 
olduğu ilgiden dolayı teşekkür e�ler. 
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Anamur Baro Odası’nda 
meslektaşlarıyla bir araya gelerek, son yıllarda avukatlık mesleğine yapılan 
saldırılara karşı, meslektaşlarını birlikte mücadele etmeye çağırdı. 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve Saymanımız Av. Kazım Yüksel’in 
de bulunduğu ziyare�e, meslektaşlarını tek tek dinleyen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yargılamada savunma hakkı gasp ediliyor, avukatlar 
yok sayılıyor, mesleğimiz ve meslektaşlarımız sözlü, fiili saldırıya uğruyor, 
mesleki sorunlarımız her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak, avukatlık 
mesleğini ortadan kaldırmak amacıyla bu ülkenin Yargıtay Başkanlığı 
tara�ndan, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Sonuç Bildirgesi’nde  ‘avukat 
olmayan kişilerin de mahkemede müdafilik yapabileceği ve avukatların 
yargı mensubu olmayan kişiler olarak nitelendirilmesi, asla kabul edilemez. 
Mesleğimize yapılan saldırılara karşı dayanışma sağlayabildiğimiz sürece, 
sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Mesleğimize hep birlikte, el birliği ile 
sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
Anamur’da görev yapan avukatlar ise, kendilerini ziyaret ederek, mesleki 
dayanışmaya öncülük eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür e�.

Mersin Emek ve Demokrasi Pla�ormu 
üyeleri, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
ederek, yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
Nezaket ziyare�nden mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu olarak hayata geçirecekleri sosyal 
projeler hakkında konuklarına bilgiler verdi.  Sivil toplum örgütleri ile 
sürekli is�şare içerisinde olduklarını söyleyen Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Şehrimizin ve insanlarımızın yararına olacak her 
türlü çalışmaya ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeye 
hazırız. Çünkü sivil toplum örgütleri, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, 
toplumumuzun sorunlarının dile ge�rilip çözüme kavuşmasında, gelecek 
kuşakların daha yaşanabilir bir dünyada ye�şmesine büyük katkı 
sunmaktadır. Mersin Barosu olarak, huzurlu ve adaletli bir yaşam için tüm 
merkezlerimiz ve komisyonlarımızla, elimizden gelen çabayı göstermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. Mersin Emek ve Demokrasi Pla�ormu 
üyeleri ise, Mersin Barosu’nun toplum yararına yapmış olduğu tüm 
çalışmaları önemsediklerini ifade ederek, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

PROTOKOL
Madde 1:
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. ile Mersin Barosu arasında imzalanmış�r.
Madde 2:
İş bu protokolün kapsamı, Mersin Barosuna üye olup 
Baro kart sahibi avukatların ve stajyer avukatların 
bakmakla yükümlü oldukları eş, ana, baba ve 18 
yaşından küçük çocukları kapsar. Aşağıda belir�len 
indirimler baro kar�nın gösterilmesi halinde geçerli 
olacak�r. Kişilerin SGK müstehaklıkları olmalıdır.
Madde 3:
Baro mensuplarının kendileri,  bakmakla yükümlü 
oldukları anne, baba, eş ve 18 yaşından küçük 
çocukları için uygulanacak indirimler:
a)Muayene hizmetlerinden alınan fark ücre� 
alınmayacak olup sadece SGK tara�ndan zorunlu 
kılınan Devlet Ka�lım Payı (12 TL ) alınacak�r.
b)Laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinden alınan 
fark ücretlerinden %50 indirim yapılacak�r.
c)Dahili branşlarda yatarak tedavi gören hastalardan 
alınan fark ücretlerinden % 40 indirim yapılacak�r.
d)Ameliyatlardan alınan fark ücretlerinden %40 
indirim yapılacak�r.
 
Madde 4:
Protokolün yürürlülük süresi imza tarihinden i�baren 
2 yıldır. Taraflar sürenin sonunda aynı şartlarda 
protokolün uza�lmasına karar verebilirler.

MERSİN BAROSU VE
ÖZEL MERSİN

ORTADOĞU HASTANESİ
ARASINDA, SAĞLIK

HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ
PROTOKOLÜ YAPILMIŞTIR

YEŞİLBOĞAZ: “MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

YEŞİLBOĞAZ: “SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ İLE İSTİŞARE YAPIYORUZ”
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Mersin Devlet Opera ve Balesi Protokol Müdürü Vildan Korbek ve 
Başrejisör Kenan Korbek, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu ve Saymanımız Av. 
Kazım Yüksel’in de bulunduğu ziyare�e, iki kurum arasında 
yapılması planlanan sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. 
Meslektaşlarının sosyal ve kültürel faaliyetlerin içerisinde 
olmalarına önem verdiklerini ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, toplumsal projeler kapsamında Mersin 
Devlet Opera ve Balesi’yle, kadın hakları merkezimiz ve çocuk 
hakları merkezimizin birlikte güzel projeler üreteceğine 
inandıklarını söyledi.
Mersin Devlet Opera ve Balesi Protokol Müdürü Vildan Korbek ve 
Başrejisör Kenan Korbek ise, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, birlikte ortak 
projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade e�.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyare�nde 
bulundu. Mesleki sorunların ele alındığı ziyare�e Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adliyelerdeki sorunlar, vatandaşların 
adalete erişiminde önemli bir engeldir” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yargının üç sacayağından birisi olan avukatların 
adliyenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, 
“Vatandaşın adalete erişimini sağlıklı ve hızlı bir şekilde 
sağlayabilmek için öncelikle avukatların adliyelerde karşılaşmış 
oldukları zorlukların acilen çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca 
adliyelerdeki fiziksel donanım ve personel eksikliği de 
vatandaşların sağlıklı ve hızlı adli hizmete erişiminde önemli bir 
engeldir. Yargı mensuplarının yaşamış olduğu sorunların 
çözümünde, karışlıklı fikir alışverişinin yapabilmesi için bir araya 
gelinmenin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu ise 
konuşmasında, mesleki sorunların ancak karşılıklı dile ge�rilerek 
çözüme kavuşabileceğini ifade ederek, Mersin Barosu’nun bu 
konudaki görüşlerini önemsediklerini söyledi ve Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, KKTC Mersin 
Konsolosluğu’nun, KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü 
nedeniyle düzenlemiş olduğu resepsiyona ka�ldı.
Konsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun ev sahipliğinde Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
resepsiyonda, KKTC’nin bağımsızlık gününü kent protokolü ile 
birlikte kutlayan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriye�’nin 1983’te bağımsızlığını ilan e�ği gün 
olan ve her yıl KKTC Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 15 
Kasım, toplumsal mücadelenin bir devlet olarak taçlandırıldığı 
gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�’nin kuruluşunun 35. 
yıldönümünü kutluyor, KKTC’nin mimarı Bülent Ecevit’i, ömrünü 
bağımsızlık  mücadelesine adayan KKTC ’nin Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, varoluş mücadelesinde önemli 
görev üstlenen Dr. Fazıl Küçük'ü ve bu uğurda canlarını feda 
eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediyesi eski Başkanı Kenan Yücesoy, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi.
Ken�n sorunları üzerine sohbe�n yapıldığı ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
hayata geçireceği sosyal projeler hakkında bilgiler verdi.
Sosyal projelerin, mutlu bir ken�n olmazsa olmazı olduğunu 
belirten Kenan Yücesoy, Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
çalışmalarında başarılar diledi.

MERSİN DEVLET OPERA VE
BALESİ’NDEN BARO BAŞKANIMIZ
AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: 
“ADLİYELERDEKİ

SORUNLAR
VATANDAŞLARIN

ADALET
ERİŞİMİNE
ENGELDİR”

AKDENİZ BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI
KENAN YÜCESOY’DAN, BAŞKANIMIZ

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,
KKTC’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

RESEPSİYONUNA KATILDI
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Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay 
ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel 
Ertekin, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
ederek yeni projelerin hayata geçirilmesi 
için fikir alışverişinde bulunuldu.
Geleceğin bireylerini ye�ş�ren, toplum-
sal gelişime öncülük eden Çağ Üniver-
sitesi ile ortak çalışlar içerisinde olmayı 
önemsediklerini ifade eden Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin Barosu ile 
Çağ Üniversitesi arasında devam eden 
işbirliği protokolü kapsamında; Mersin 
Barosu avukatlarının Çağ Üniversitesi 
öğre�m görevlileri ve öğrencilerinin 
kişisel ve mesleki gelişimleri ile toplumun 
sosyal, hukuki ve bilimsel konularda 
bilinçlenmeleri, bu konularda farkındalık 
oluşturulması amacıyla sosyal, hukuki, 
bilimsel, eği�m faaliyetleri, projeler, 
etkinlikler konusunda çalışmalar, ayrıca 
toplumu koruyucu, önleyici, geliş�rici ve 
destekleyici panel, konferans, sempoz-

yum, çalıştay ve söyleşiler düzenlemek 
için fikir alışverişinde bulunduk” diye 
konuştu.
Önümüzdeki dönemde hayata geçire-
cekleri yeni projelerin temellerini a�k-
larını söyleyen Çağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ünal Ay ve Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin ise, “Gerek 

toplumsal sorunlara yönelik farkındalık 
çalışmalarında, gerekse Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin eği�mine 
katkı sunmak amacıyla Mersin Barosu ile 
birlikte çalışmaya devam etmekten 
mutluluk duyacaklarını ifade ederek, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
yeni görevinde başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ: “SAVUNMA DEĞER 
BULURSA, HERKES KENDİSİNİ 

GÜVENDE HİSSEDECEK”
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Me�n Feyzioğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen savunma, yargı ve yürütme 
organlarının temsilcileri bir araya gelerek, 
yargıdaki sorunlar ve çözüm önerileri ele 
alındı.
TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ve Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğa-
z’ın da davetli olarak ka�ldığı yemekte; 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet 
Bakan Yardımcıları Selahaddin Menteş ve 
Cengiz Öner, TBMM Başkanvekili Musta-
fa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı 
Bekir Bozdağ, AKP Başkanvekilleri Özlem 

Zengin ve M. Emin Akbaşoğlu, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 
Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü 
ve Adalet Komisyonu Üyesi Hasan 
Subaşı’nın da aralarında bulunduğu çok 
sayıda davetli, hukukçu milletvekilleri, 
yürütme üyeleri, TBB Yöne�mi ve baro 
başkanları bir araya geldi.
Ülkemizde yargıda yaşanan sorunların ve 
çözüm önerilerinin ele alındığı toplan�yı 
değerlendiren Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, tüm insanlığımız için 
ortak önem taşıyan yargı alanında 
yaşanan sorunların çözümünün, ancak 
hükümet yetkilileri ve yargı organlarının 
bir araya gelip enine boyuna tar�ş-
masıyla mümkün olabileceğini söyledi. 
Avukatlık mesleğinin sorunlarının da ele 

alındığı  toplan�da konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Avukatların yargının kurucu unsuru ve 
adale�n savunucusu olduğu unutul-
mamalıdır. Avukatlar göz ardı edilirse, 
yok sayılırsa, yargıdaki sorunların çözüme 
kavuşması  da  mümkün değildir.  
Savunma ve dolayısıyla avukatlar 
değerini bulduğu an herkes kendini 
güvende hissedecek�r. Avukatlarımız, 
hâkimlerimiz ve savcılarımız hep birlikte, 
top lumda  ada lete  o lan  güven i 
sağlamakla yükümlüdür. O zaman adalet 
için, hak ve özgürlükler için avukata sahip 
çıkmak çok önemlidir. Bu nedenle bu tür 
toplan�ların sık sık yapılmasının faydalı 
olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
           (Devamı arka sayfada)

MERSİN BAROSU VE ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
YENİ PROJELERDE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

SAVUNMA, YASAMA VE YÜRÜTME YEMEKTE BULUŞTU

 22.11.2018

05.12.2018
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FEYZİOĞLU: “TÜRKİYE’NİN 
BAŞARISINDA HUKUKÇULARIN BÜYÜK 

PAYI VAR”
TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu konuşma-
sında,  “Ortak  akla  ulaşmak için 
i le�şimimizi  kuvvetlendirmemiz, 
birbirimizi rakip, düşman, karşıt diye 
görmek yerine Türkiye Cumhuriye� 
Devle�’nde ortaklaş�ğımızı, geleceği-
mizin de ortak olduğunu, birlikte 
yükseleceğimizi ya da başımıza bir iş 
gelirse birlikte zarar göreceğimizi 
bilmemiz  lazım.  Ben Türkiye’nin 
başaracağına inanıyorum. Bu başarıda 
biz avukatların, hukukçuların çok büyük 
bir rolü olduğuna, olması gerek�ğine de 

inanıyorum. Çünkü biz, hukuk paydasın-
da buluşan ve tüm Türkiye’ye aslında bir 
paydada buluşabileceğini ispatlayan bir 
meslek grubuyuz” ifadesini kullandı.

GÜL: “YARGI VE ADALET SİSTEMİ 
HEPİMİZİN ORTAK KORUMASI 

GEREKEN DEĞERDİR”
Adalet Bakanı Gül konuşmasında, 
Türkiye’de yargıya ilişkin çok önemli 
meseleler olduğunu ve bunların bir 
çırpıda çözülemeyeceğinin al�nı çizdi. 
Gül, “Bugün elbe�e hem hükümet, hem 
yasama bu sorunları hep birlikte masaya 
ya�rıp değerlendirecek olgunluktadır. 
Dolayısıyla bu tür pla�ormları biz değerli, 
anlamlı buluyoruz. Meseleleri konuşmak, 

kayda geçirmek, bir yol haritasına 
dönüştürmek çok önemli. Çünkü bu ülke 
hepimizin. Yargı, adalet sistemi hepimizin 
ortak koruması gereken ortak değerimiz. 
Savunma yargının en temel unsurudur ve 
bu konuda da elbe�e daha fazla ne 
yapılabiliri hep birlikte konuşuyoruz” 
dedi. Gül konuşmasında, avukatlık 
mesleğinin çıtasını  yükseltmenin 
herkesin  sorumluluğu  olduğunu 
belirterek,  “Avukatlık  mesleğinin 
kalitesinde de sorunlar var.  Tüm 
meselelerimizi hep birlikte çözmemiz 
lazım. Çünkü bu mesleği hep birlikte 
korumak, çıtasını yükseltmek ortak 
sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Hasan Gökbel ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü 
Vedat Yüksel, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret ederek, bu yıl 4.’sü 
gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Maratonu’na davet 
e�.

Mersin Valiliği 
himayesinde, 
Mersin Büyük-
şehir Belediyesi 
t a r a � n d a n , 
Mersin Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İl Müdür-
lüğü ile Atle�zm 
F e d e r a s y o -
nu’nun verdiği 
desteklerle, 'En-
gelleri Aşmak 

İçin Mersin’e Koş, Mersin’de Koş' sloganıyla, 16 Aralık 
tarihinde bu yıl 4’ncüsü gerçekleş�rilecek olan Uluslararası 
Mersin Maratonu’na, Mersin Barosu’nun da ka�larak 
engelleri aşmak için koşacağını söyleyen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’deki ve faklı ülkelerdeki 
sporseverleri buluşturan bu etkinliği önemsediklerini 
söyledi. 

Yardım ve İyilik Vak� Mütevelli Heye� ve Türkiye Astsubaylar 
Derneği Başkanı Halil Kur, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarı temennisinde bulundu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Yardım ve İyilik Vak� olarak, ken�mizde 
insan odaklı yapmış oldukları çalışmalarından dolayı, dernek 
yöne�m kurulunu tebrik e�.
Mersin Barosu’nun ken�mizde etkin ve güçlü bir sivil toptum 
örgütü olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Halil Kur ve 
yöne�m kurulu, ken�n sorunlarına duyarlı olarak çalışmalar 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı tebrik e�.

MERSİN BAROSU ENGELLERİ
AŞMAK İÇİN KOŞACAK 

YARDIM VE İYİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ’NDEN

BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

 07.12.2018

07.12.2018 
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Saymanımız Av. 
Kazım Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiye�’ni ziyaret ederek MGC 
Başkanı Turgay Demirtaş ile bir araya geldi. Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  Turgay Demirtaş’ı  Cemiyet Başkanlığı’na 
seçilmesinden dolayı tebrik edip, “Yeni görevinizin hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. Sizler de baro gibi toplumun sesi, 
kimsesizlerin kimsesi oluyorsunuz. Bu nedenle Mersin açısından 
Gazeteciler Cemiye� ve basınımız çok önemli. Bu rolü biz çok 
önemsiyoruz. Gazetecilerin haber sırasında başına gelebilecek 
her olayda biz baro olarak yanlarında olacağımızı garan� 
ediyoruz” diye konuştu.
MGC Başkanı Turgay Demirtaş ise ziyare�en mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, “Mersin Barosu’nun çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz. Toplumsal sorunların çözümüne yönelik atmış 
olduğunuz adımlarla, Mersin Barosu her yerde olduğunu 
göstermiş�r. Mersin Barosu’nun toplumsal sorunların 
çözümünde öncü ve mağdurun yanında olması, insanların Mersin 
Barosu’na olan güven duygusunu ar�rmış�r. Yeni görevinizde ve 
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’DAN,
MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’NE ZİYARET

11.12.2018

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kent protokolünün, kurum, 
kuruluş ve sivil toplum örgütleri 
temsilcilerinin ka�lımıyla Mersin 
Büyükşehi r  Be led iyes i  Kongre 
Sarayı’nda gerçekleşen Mersin Kent 
Konseyi’nin Genel Kurul Toplan�sı’na 
ka�ldı. Toplan�da, Mersin Kent Konseyi 
Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin 
Kent Konseyi’nin 2014-2018 yılı 
faaliyetlerini anlatarak, çalışmalarında 
kendilerine destek veren Mersin 
Barosu’na ve tüm paydaşlara teşekkür 
e�.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ise, Mersin’in geleceği adına önemli 
çalışmalar yapan Kent Konseyi’ni tebrik 

ederek,  Mersin  Barosu  olarak, 
Mersin’in gelişimine katkı sağlayacak 

her çalışmanın içerisinde olmaktan 
mutluluk duyacaklarını ifade e�.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, MERSİN KENT
KONSEYİ’NİN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI

Mersin  Deniz  T icaret  Odası  Başkanı  C ihat 
Lokmanoğlu ve yöne�m kurulu, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyare�nde bulundu.
Kent gündeminin değerlendirildiği ve Türkiye’deki 
ekonomik krizin deniz �care�ndeki olumsuz etkileri 
üzerine sohbe�n yapıldığı ziyare�e konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, krizin birçok sektörü 
etkilediği gibi, denizcilik sektörünü, ithalat ve ihraca� 
da olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Ülkemizi 
ekonomik krize sürükleyen sebepler tek tek ele 
alınarak, ekonomik krizle birlikte Türkiye’de batan iş 
sektörlerinin yeniden ayağa kalkması için, acil eylem 
planı yapılmalıdır” dedi.
Mersin Barosu’nun çalışmalarını yakından takip 
e�klerini söyleyen MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu 
ise Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yöne�m 
kuruluna yeni görevinde başarı dileklerinde 
bulunarak, “Toplumsal sorunlara karşı her zaman 
duyarlılık gösterip, sivil toplum örgütlerinin 
mücadelelerine de destek veren Mersin Barosu’nu 
tebrik ediyoruz” dedi.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI’NDAN,
BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

11.12.2018

 12.12.2018



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

YEŞİLBOĞAZ: “SOSYAL DENGE VE 
HUZUR SAĞLANMALI”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mezitli Belediye Başkanı 
Neşet Tarhan’ı makamında ziyaret ede-
rek, iki kurum arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde, hayata geçirilecek 
olan yeni projeler için adım a�ldı.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mezitli 
Belediyesi ve Mersin Barosu arasında 
imzalanan ‘Sosyal Hizmete, Sosyal 
Yardıma, Hukuki Korumaya İh�yaç Duyan 
Kadınlara Yönelik İşbirliğini Protokolü’ ve 
‘Çocuk Refahı, Sorunlarına İlişkin Ortak 
Çalışma Protokolü’ kapsamında, eği�m 
ve farkındalık çalışmalarını sürdürdükle-
rini söyledi. 
“EZİLEN DEĞİL, EL ÜSTÜNDE TUTULAN 

KADINLAR; AĞLAYAN DEĞİL, GÜLEN 
ÇOCUKLAR ARTMALI”

Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasının 
Mersin’e hayırlı olması temennisinde 
bulunan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz konuşmasında, “Türkiye’nin 
en önemli sorunlarından birisi olan kadın 
ve çocuk is�smarını en aza indirgemek 
amacıyla  Mersin  Barosu  olarak, 
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde 
yapmak için kurumlarla ve sivil toplum 
örgütleriyle ortak çalışmalara önem 
veriyoruz. Ezilen değil, el üstünde tutulan 
kadınların,  ağlayan değil ,  gülen 
çocukların artmasına katkı sağlamak için; 
7’den 70’e kadınlarımıza, erkeklerimize 
ve çocuklarımıza yönelik farkındalık 

çalışmalarımıza yenisini eklemek için 
Mezitli Belediyesi ile sürekli is�şare 
içerisinde olmayı önemsiyoruz. Sosyal 
devle�n temel amaçlarından birisinin de; 
sosyal dengeyi ve huzuru sağlamak 
olduğu unutulmamalıdır. Bir toplumda 
kadınlar ve çocuklar ne kadar mutlu ise, o 
toplum da o kadar mutlu olur. Herkes 
üzerine düşen görevi yerine ge�rmelidir” 
şeklinde konuştu.
NEŞET TARHAN: “KADINA VE ÇOCUĞA 
YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEYE 

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade 
eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet 
Tarhan ise, “Toplumumuzda maalesef 
özellikle kadınlar ve çocuklar büyük 

oranda mağduriyet yaşamaktalar. Tüm 
insanlarının huzur içerisinde yaşadığı 
mutlu bir kent yaratma hayaliyle çalışan 
Mezitli Belediyesi olarak, kadına ve 
çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelede 
de  öncülük  etmemiz  gerek�ğini 
d ü ş ü n e r e k ,  b u  ko n u d a  g ü v e n 
duyduğumuz Mersin Barosu ile ortak 
projelerde yer almaktan mutluluk 
duyuyoruz. 
Kadın Danışma Merkezi bünyesine 
başvuran ya da bizim tespit e�ğimiz 
desteğe ih�yacı insanlarımız için 
hukuksal  destek ve yol  gösterici 
olabilmek için Mersin Barosu ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye 
konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “AMACIMIZ KİMSEYİ 
HUKUKTAN VE ADALETTEN YOKSUN 

BIRAKMAMAK” 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, düzenlediği basın toplan-
�sında ken�eki basın mensuplarıyla bir 
araya gelerek;  ülkenin, 
Mersin’in ve hukuk siste-
minin sorunları ile yerel 
seçimler hakkında değerlen-
d i r m e l e r d e  b u l u n d u . 
“Muhalif  olan,  özgürce 
düşüncesini ifade etmeye 
çalışan insanlar tutuklanıyor. 
Ülkemiz iyi bir sınav vermi-
yor. Bu durum 21. yüzyıldaki 
Türkiye’ye  yakışmıyor.  
Hukuk bir güç aracı, öç alma 
aracı olarak görülüyor. Bizler 
barolar olarak buna bir dur demenin 
vak� geldi diyoruz. Amacımız kimseyi 
h u ku kta n  ve  a d a l e�e n  yo ks u n 
bırakmamak” dedi.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 

Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av.  Ece Kovan 
Demirtaş, Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, 
Av.  Bilgehan Yaşa, Av. Burak Can Erden, 
Mersin Gazeteciler Cemiye� Başkanı 
Turgay Demirtaş ve asın mensuplarının 

ka�lımıyla Mersin Barosu toplan� 
salonunda gerçekleşen basın toplan�sın-
da konuşan Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Mersin Barosu kurulduğu ilk 
günden bu yana adeta bir demokrasi 
kalesi olmuştur. Toplumun bir nebze 

olsun ileriye gidebilmesi için benden 
önceki başkanlarımız ve yöne�m kurulu 
üyelerimiz hep birlikte mücadele ederek, 
başta Mersin olmak üzere, ülkenin hukuk 
ve adalet sisteminin gelişmesine çok 
önemli katkılar sun-muşlardır. Biz de 

açıkçası onların deva-
mı olmaya çalışıyoruz. 
Meşaleyi bir adım 
daha ileriye götürme-
ye çalışıyoruz. 13-14 
Ekim 2018 tarihlerin-
de yapılan seçimde 
b e n  ve  yö n e� m e 
seçilen değerli meslek-
taşlarımla birlikte, 
Mersin  Barosu’na 
farklı bir çehre kazan-
dırmaya çalış�k. Mer-

sin Barosu nerede? denilirken, Mersin 
Barosu her yerde dedirtmeye çalış�k. 
Bizim amacımız; kimseyi hukuktan ve 
adale�en yoksun bırakmamak” diye 
konuştu.           (Devamı arka sayfada)

MERSİN BAROSU İLE MEZİTLİ BELEDİYESİ,
KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELDİ

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZ BASINLA BİR ARAYA GELDİ

13.12.2018 

 14.12.2018
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“TOPLUMUN ADALETE EN ÇOK İHTİYAÇ 
DUYDUĞU DÖNEMDEYİZ”

Toplumun adalete en çok ih�yaç duyduğu 
bir dönemde olduğumuza vurgu yapa Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adalete 
güvenin neredeyse yüzde 20’lere düştüğü 
bir dönemde baroların, hukukçuların 
ayakta durması gerekiyor ama en çok da 
basının destek vermesi gerekiyor. Hukuk ve 
adalet maalesef geç�ğimiz yıllarda çok iyi 
sınavlar vermedi. 15 Temmuz darbe sonrası 
neredeyse hakim ve savcılarımızın 
yarısından fazlası, adliye çalışanlarının 
birçoğu meslekten ihraç edildiler ve 
tutuklandılar. Kendine göre bir düzeni olan 
hukuk sistemimiz, çok büyük bir yara aldı. 
Şu anda hiyerarşik yapı tamamen çöktü. Şu 
anda kör topal da olsa, bir adalet sistemini 
işletmeye çalışıyoruz. Bu bize liyakat 
unsurunun olmadığını gösteriyor.  Hukuk 
bir güç aracı, öç alma aracı olarak görülüyor. 
Bizler barolar olarak ‘buna bir dur demenin 
vak�’  geldi  diyoruz.  Biz  dilimizin 
döndüğünce sorunlara parmak basmaya 
çalışıyoruz. Bunları ilgililerin açıkça 
gözlerine sokmaya ve bir farkındalık 
yaratmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz 
açıklamaların veya etkinliklerin hiçbiri 
bireysel değil, tamamen toplumsal. 
Avukatlar ve barolar muhali�ir. 
“ÜLKEYE, MERSİN’E, TOPLUMA, HUKUK 

VE ADALETE BORCUMUZ VAR”
Toplumun ve bireyin uğrayacağı haksızlık-
lara biz parmak basmaya çalışıyoruz. 
Bunları göz önüne ge�rmeye çalışıyoruz. 
Bizim düsturumuz adalet ve hukuktur. Bu 
ülkeye, Mersin’e, topluma, hukuka ve 
adalete bir borcumuz var. Bunu ödemek 
üzere geldik. Kadın hakları, çocuk hakları, 
çevre hakkı, hayvan hakkı, insan hakları gibi 
alanlarda çok daha hassasız. Bu haklar 
etra�nda bir mücadele sergiliyoruz. Temel 
hak ve özgürlükler olmadığı zaman, insan 
ve toplum olmaz. Bunun için mücadelemizi 
dün de verdik, bugün de veriyoruz, yarın da 
vereceğiz. Bu sürecin en iyi işle�lmesi için 
gazetecilerin de rolü çok önemli” dedi.

“EMİN ÇÖLAŞAN VE NECATİ 
DOĞRU’NUN FETÖ İLE 

İLİŞKİLENDİRİLMESİNİ AKLIMIZ 
ALMIYOR”

Gazeteci  Emin  Çölaşan  ve  Neca� 
Doğru’nun FETÖ ile ilişkilendirilmesine 
tepki gösteren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Muhalif  olan, özgürce 
düşüncesini ifade etmeye çalışan insanlar 
tutuklanıyor. Ülkemiz iyi bir sınav vermiyor. 
Bu durum 21. yüzyıldaki Türkiye’ye 
yakışmıyor. İfade özgürlüğü güzel ama 
ifadeden sonraki özgürlük daha güzel. 
Devlet ifade özgürlüğünü ve ifadeden 
sonraki özgürlüğü garan� etmek zorunda. 
Önemli olan budur. Gazeteciler toplumun 
sesidir.  Vahim olan boyut;  bugün 
söylediğiniz bir şey suç olmayabilir ama 3-4 
sene sonra sizin pozisyonunuza göre suç 
olabil iyor.  Biz  bunu  istemiyoruz. 
Söylediğiniz bir şey suçsa, bununla ilgili 
soruşturma şimdi yapılır, şu andaki 
düzleme göre karar verilir. 3-4 sene sonra 
değil. 

“BU DURUM ABESLE İŞTİGALDİR”
Tutuklamaların çoğu öç alma kültüründen 
geldiği için kumpasa gidiliyor. Emin Çölaşan 
v e  N e c a �  D o ğ r u ’ n u n  F E T Ö  i l e 
ilişkilendirilmesini aklımız almıyor. Dün 
Türkan Saylan’a yapılan ahlaksızca davranış, 
bugün Emin Çölaşan ve Neca� Doğru’ya 
yapılıyor. Bunu Türkiye’ye inandıramazsınız. 
Bu FETÖ ile olan mücadeleye ciddi anlamda 
zarar veriyor. Hükümet yanlısı kanalları da 
izledim. Onlar da aynısını söylüyor. Bu iki 
isimin FETÖ ile yan yana ge�rilmesi işi 
sulandırmış�r.  Toplumdaki  FETÖ 
mücadelesi farklı bir boyuta çekiliyor. 
B u n d a n  ö n c e  F E TÖ  i l e  y a p ı l a n 
soruşturmalarda suçsuz insanlar da 
mağdur olmuştur. İlgililerin derhal buna 

müdahale etmesi gerekiyor. Bu durum 
abesle iş�galdir. Ülkemizde hala FETÖ 
tehlikesi geçmiş değil. Hüküme�n biraz 
daha akılcı davranması gerekiyor. Gerçek 
fetöcüleri cımbızla çekip oradan alması 
gerekiyor. Bu mücadele önemli” ifadesini 
kullandı.

“ADAYLAR SUNDUKLARI PROJELERİ 
GERÇEKLEŞTİREBİLECEK Mİ?”

Yaklaşan yerel seçimleri de değerlendiren 
Yeşilboğaz, “Baroyu her zaman siyaset üstü 
bir kurum olarak gördük. Herkesin siyaset 
yapma özgürlüğüne sahip çık�k. Her 
par�nin Mersin için projeler üretmesi ve 
güzel bir seçim yarışına girmesini ümit 
ediyoruz. Adaylarımızdan beklediğimiz iki 
şey bizim için çok önemli. Seçilecek 
adayların projelerine bakılmasını is�yoruz. 
Mersin nerede? Sunulan projeler Mersin’i 
nerelere götürebilir?  Sundukları projeler 
gerçekleş�rilebilecek mi? Buna bakılsın. 
Ken�n iş alanını genişletebilecek, birlikte 
yaşama kültürünü geliş�rebilecek projeler 
üre�lmeli. Bu projelerin peşinde gidilsin. 
Mersin çok kozmopolit bir kent. Kim 
seçilirse seçilsin, Mersin hep böyle kalmak 
zorunda. Bizim bütün talebimiz bu. 
Seçimler önemli. Seçim güvenliği de 
önemli. 
Halkımız hangi adaya oy verdiyse, onun 
oyunu korumak için seçimlerde ak�f rol 
oynayacağız. Aday bazında değil, bütün 
par�lere oy verecek vatandaşların oyuna 
sahip çıkacağız. Herkes sandığa gidip oyunu 
özgürce kullansınlar.  İstediği  kişiyi 
seçebilsinler. Ayrıca Mersin, siyasete 
kurban ediliyor. İk�dar par�sinden 
olmadığınız zaman ötekileş�riliyorsunuz ” 
şeklinde konuştu.

TURGAY DEMİRTAŞ: “BARO VE BASIN 
AYNI HİZMET SEKTÖRÜNDE”

Mersin Gazeteciler Cemiye� Başkanı 
Turgay Demirtaş ise konuşmasında, “Basın 
olarak Mersin Barosu ile her zaman birlikte 
hareket ediyoruz. Mersin Barosu’nun her 
zaman yanındayız, destekçisiyiz. Baro da 
aslında bizimle aynı hizmet sektöründeler. 
Bu sohbet ortamını düzenleyen Mersin 
Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�mine teşekkür ediyorum” dedi.



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, KKTC Mersin 
Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu’na nezaket ziyare�nde 
bulundu. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Türkiye ve Yavru Vatanımız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�, tarih boyunca kardeşlik bağı ile 

birbirine bağlıdır. İki ülke 
arasında çok eskilere 
dayanan bu dayanışmanın 
her  da im  sürmes in i 
t e m e n n i  e d i y o r u z . 
Mersin, KKTC ve Türkiye 
arasında köprü görevi 
gören önemli bir şehirdir. 
Sizler de bu köprünün 
önemli bir ayağısınız. 
Çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” dedi.
Z i ya re � e n  d u y d u ğ u 
memnuniye� ifade eden 

Başkonsolos Ayşe Volkan İnanıroğlu ise, Mersin Barosu’nun 
toplum yararına yapmış olduğu çalışmaları yakından takip 
e�klerini söyleyerek, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�mine çalışmalarında başarılar diledi.
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Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan 
Yrd. Dr. Öğr. üyesi Sami Doğru ve 
araş�rma görevlileri ile birlikte, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ortak çalışmalar ve hukuk eği�minin 
geliş�rilmesi kapsamında görüşmelerde 
bulunmak üzere ziyare�e bulundu. 
Ziyare�e, Mersin Barosu yöne�m kurulu 
üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, 
Av. Ece Kovan Demirtaş ve Av. Burak Can 

Erden de bulundu. Hukuk mesleğinin 
sorunları üzerine sohbe�n yapıldığı 
toplan�da; adalet için savaşabilen, 
bağımsız ve tarafsız geleceğin hukukçu-
larının ye�ş�rilmesinde akademisyen-
lere ve barolara büyük görevler 
düştüğünü söyleyen Baro Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Geleceğin hukukçu-
larına, hukukçu bakışı kazandırılmalıdır. 
Basmakalıp değil; hukuku, adale� ileriye 

götürebilecek misyona sahip hukukçular 
ye�şmeli.  Avukatlık mesleğini esnaf 
olarak  gören  değil ,  insan  hakkı 
mücadelesi vereceklerinin bilincinde 
olan hukukçular ye�şmelidir” dedi.
“NİTELİKSİZ EĞİTİMLE ADALETE KATKI 

SUNULAMAZ”
Hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılışını 
eleş�ren ve niteliksiz eği�mlerden sonra 
mezun olan kişilerin hukuk nosyonu 
almadıklarını,  bu nedenle adalet 
sistemine katkı sunamadıklarını söyleyen 
Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz, öncelikle 
hukuk fakültelerinin sınırlandırılması ve 
kontenjanların düşürülmesi gerek�ğini, 
ayrıca test sistemine indirilen eği�m 
sisteminden gelen öğrencilerin tamamen 
muhakemeye, yoruma ve bilgiye 
dayanan hukuk eği�mine adapte 
olmakta zorluk yaşadıklarını, hukuk 
eği�minin temelinde hukukçu olma 
gereklerini, sorgulama ve yorumlama 
yeteneğinin geliş�rilmesine önem 
verilmesi gerek�ğini belir�.
Daha sonra konuşan Dekan Yrd. Dr. Öğr. 
Üyesi  Sami Doğru ise,  geleceğin 
hukukçularının ye�şmesinde Mersin 
Barosu ile işbirliği içerisinde olmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade e�.

Mersin Noter Odası Başkanı Ahmet Yeşildağ,  Toros Üniversitesi 
Adalet Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Mehmet Nas, Öğre�m 
Görevlileri  Havin Öner Gören ve  Ertan Cem Gül  ile Toros 
Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Bölümü öğrencileri Çağrı 
Talay ve Cemile A�la, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
makamında nezaket ziyare�nde bulundular. 
Mesleki sorunların tar�şıldığı ziyare�en mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kent ve meslek adına 
ortak paydada buluşmak amacıyla işbirliği yapılmasının önemli 
olduğunu ifade e�. Konuklar ise Baro Başkanımıza ve yöne�m 
kurulumuza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, 
Mersin Barosu ile birlikte işbirliği içerisinde olmanın kent ve 

YEŞİLBOĞAZ: “BASMAKALIP HUKUKÇULAR YETİŞMEMELİ”

BARO BAŞKANIMIZ
YEŞİLBOĞAZ’DAN,

KKTC BAŞKONSOLOSU
İNANIROĞLU’NA ZİYARET

MERSİN NOTER ODASI VE
TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDEN,

BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET
14.12.2018

 14.12.2018 

17.12.2018
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YEŞİLBOĞAZ: “BİR AN ÖNCE 
PARLAMENTER SİSTEMEM 

DÖNÜLMELİDİR”
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Sema 
Kılıçer ve Didem Bulutlar Ulusoy, Avrupa 
Birliği Konseyi’nin 2019 yılı Türkiye 
İlerleme Raporu’nu hazırlamak üzere veri 
toplamak amacıyla, Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret ederek, Türkiye’deki 
hukuk sistemi ve avukatlık mesleğinin 
sorunları hakkında bilgiler aldı. Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşma-
sında, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
2018 yılı Türkiye raporuna göre; hukukun 
üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgür-
lüğü konularında Türkiye için  ‘ciddi 
geriye gidiş’ raporu verildiğini belirterek, 
“Bu, ülkemizin demokra�k geleceği için 
ciddi bir tehdi�r. Bir an önce parlamen-
ter sisteme ve kuvvetler ayrılığı sistemine 
dönmemiz gerekmektedir” dedi.

“HUKUKÇULARA ÖZGÜRLÜK VE 
GÜVEN İSTİYORUZ” 

AB Komisyonu tara�ndan her yıl Nisan 
ayında yayımlanan Türkiye İlerleme 
Raporu’nun,  2019  yı l ı  ver i ler in 
toplanması için bilgi almak amacıyla 
gerçekleşen ziyare�e, Mersin Barosu 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve İnsan 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Hasan 
Keleşoğlu’nun da bulundu. 
Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2018 yılı 
Türkiye raporuna göre;  hukukun 
üstünlüğü, temel haklar ve ifade 
özgürlüğü konularında Türkiye için  ‘ciddi 
geriye gidiş’ raporu verildiğini belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bu, ülkemizin demokra�k geleceği için 
ciddi bir tehdi�r. Şartlar ne olursa olsun; 
Türkiye’nin hukuk devle� ilkesinden ve 

hukukun üstünlüğü ilkesinden asla 
vazgeçmemesini, hukukçulara daha fazla 
özgürlük verilmesini ve onlara daha fazla 
güven duyulmasını is�yoruz. Bunda en 
önemli unsur ise; hâkim ve savcı 
alımlarında liyakat unsuruna önem 
verilerek, sübjek�f bir değerlendirme 
olan mülaka�an vazgeçilmesi gerekmek-
tedir. Ancak hukuk sitemimizde maalesef 
bu önemli konu göz ardı edilmektedir. 
Hâkim ve savcıların özlük hakları farklı bir 
şekilde düzenlenmeli, HSK’nın daha 
bağımsız olması gerekmektedir. Yargı 
kararlarının uygulanabilir ve tarafları 
bağlayıcı olması, ülkemizde herkesin 
yasalara uyması gerek�ğini ve yasalar 
önünde herkesin eşit  olacağını  bilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

“ADALETE GÜVEN HÜKÜMETLERİ 
GÜÇSÜZLEŞTİRMEZ, AKSİNE 

KUVVETLENDİRİR”
Türkiye’de vatandaşların hukuka ve 
yargıya güvensizliğinin baş gösterdiğine 
vurgu yapan  Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bu güvensizlik, ülkedeki 
is�krarın sağlanmasının zorlaşmasına, 
ü lkenin  i ler lemesinin  önündeki 
engellerin artmasına neden oluyor. 

Hükümetler adalete ve hukuka inanır, 
güvenirse, evrensel insan haklarını 
ülkede hâkim kılarsa, ülkede adalete ve 
hukuka daha çabuk ulaşıl ır.  Bu, 
hükümetleri ve ik�darları güçsüzleş�r-
mez, aksine kuvvetlendirir. 
Adalet ve hukuk ülkenin ve toplumun 
birleş�rici ve is�krar sağlayıcı unsurudur. 
Hükümetlerin yapmış oldukları işlemle-
rin ve uygulamaların yargı dene�minden 
geçiyor olması, ik�darların daha objek�f, 
daha şeffaf olması ve halka güven 
duygusu uyandırmasını sağlar” şeklinde 
konuştu.

"BİR AN ÖNCE PARLAMENTER 
SİSTEME VE KUVVETLER AYRILIĞI 

SİSTEMİNE DÖNÜLMELİDİR”
Ülkede çıkan yasaların barolar ve 
avukatlar açısından sıkın�lı olduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Baroların ve avukatların 
lehine uzun süredir yasa çıkmamış�r. 
Hep ötekileş�rilen bir süreçte yer aldık. 
Bu durum hiç kimseye fayda sağlamaya-
cak�r. Hukuka ve adalet sistemine zarar 
verecek�r. Bir an önce parlamenter 
sisteme ve kuvvetler ayrılığı sistemine 
dönmemiz gerekmektedir” dedi.

AB KOMİSYONUN’DAN TÜRKİYE’YE ‘CİDDİ GERİYE GİDİŞ’ RAPORU

Mersin Bağımsız Kadın Derneği Başkanı Ayla Erciyes ve 
Başkan Yrd. Leyla Aykın, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Başkanımız Av. Şirin Güner ile bir araya gelen 
Mersin Bağımsız Kadın Derneği, adli yardımda 
yargılama giderlerinin devlet tara�ndan karşılanması 
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerek�ğini 
söyleyerek, bunun hayata geçmesi için Mersin 
Barosu’ndan destek istedi.       (Devamı arka sayfada)

“ADLİ YARDIMDA YARGILANMA
GİDERLERİ DEVLET

TARAFINDAN KARŞILANMALI”

18.12.2018

20.12.2018
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Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyare�e 
konuşan Dernek Başkanı Ayla Erciyes, adli 
yardımdan faydalanan kişilere ayrıcalık 
tanınmasını, bu kapsamda adli yardımda 
yargılama giderlerinin devlet tara�ndan 
karşılanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını 
ve adli yardım bürolarında kadın hakları ile 
h u k u k s a l  m e v z u a t a  h â k i m  k i ş i l e r i n 
görevlendirilmesini talep ederek, bu konuda 
Mersin Barosu’ndan destek istedi. Mersin Barosu 
Kadın Hakları Merkezi ile kadın hakları ve kadına 
yönelik şidde�n önlenmesine yönelik ortak 
çalışmalarda yer almak istediklerini ifade eden 
Dernek Başkanı Ayla Erciyes, “Mersin Barosu, 
kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı etkin 
mücadele eden öncü ve güven verici bir 
kurumdur. Kadın Hakları Merkezi’nin çalışmalarını 
yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ; “ADLİ YARDIM SAĞLAYAN 
AVUKATLARIMIZIN DONANIMINI 

ARTIRIYORUZ”
Ziyare�en mutluluk duyduklarını ifade eden 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, 
adalete erişimde adli yardım bürolarının önemli 
olduğunu belirterek, “Adli yardım kurumu, adil 
yargılanma hakkının güvencesi olup, bireylerin hak 
arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçla-
mış�r. Avukatlık Kanunu'nun 176. maddesine 
göre, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama 
giderlerini karşılama olanağı bulun-mayan kişilere, 
bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin 
sağlanması anlamına gelen adli yardım hizme� 
yapılıyor. Biz Mersin Barosu olarak ih�yacı olan 
herkese adli yardımda bulunmaya çalışıyoruz. 
Mersin Barosu olarak, dezavantajlı gruplara adli 
yardım sağlayan avukatla-rımızın donanımını 
ar�rmak için farklı bir uygulama başla�k. Temel 
hak ve insan özgürlükleri, çocuk adalet sitemi, 
kadın hakları, çocuk hakları konularında vermiş 
olduğumuz eği�mlere ka�lıp ser�fika alan 
meslektaşlarımızı adli yardımda görevlendireceğiz. 
Dezavantajlı gruplara sunulan hukuki yardımla ilgili 
olarak, CMK’da görevlendirilen avukatlarımızın 
verdiği avukatlık hizmetlerinin niteliğini ar�rmaya 
yönelik eği�m çalışmaları gerçekleş�receğiz” dedi.

“KADINLARIMIZA YASAL HAKLAR EĞİTİMİ 
VERİYORUZ”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin kadın 
haklarına yönelik etkin çalışmalar yürü�üğünün 
bilgisini veren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Hukuki hakları ve bu konuda nereye 
başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi 
olmayan kadınlarımıza yönelik yasal haklar 
eği�mleri veriyoruz. Kadınlara karşı her türlü 
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda 
bulunmak, kadına yönelik şidde� önlemek, aile içi 
şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek 
vermek için kapsamlı eği�mler düzenlemek, 
gerekli yasal düzenleme-lerin hayata geçmesi için 
mücadele etmek gibi önemli çalışmalara öncülük 
ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken çeşitli STK’lar ve 
yerel yöne�mlerle dayanışma içinde, işbirliği ve 
ortak çalışmalar yapmaya önem veriyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ORTAK MÜCADELE 
ALANI YARATMALIYIZ” 

Türkiye Barolar Birliği, baro başkanları 
ve  avukatlar;  yargıdaki,  adliye 
binalarındaki,  mahkemelerdeki, 
yargıda şeffaflık ve avukatlık mesleğinin 
sorunlarını tespit ve çözüm yollarını 
ortaya koyabilmek amacıyla, 33 
baronun temsilcileri 22-23 Aralık 2018 
tarihlerinde İzmir Barosu tara�ndan 
düzenlenen ‘Biz Olmadan Olmaz’ 
çalıştayında bir araya geldi.
Adil yargılamanın ve şeffaf bir yargının 
garantörünün avukatlar ve barolar 
olduğu bilinciyle, İzmir Barosu Başkanı 
Av. Özkan Yücel’in ev sahipliğinde 
düzenlenen ‘Biz Olmadan Olmaz’ 
çalıştayına, Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, TBB yöne�mi, 33 
baronun temsilcileri ve avukatlar 
ka�ldı.
Çalıştayda; avukatların adli kollukta 
yaşadıkları sorunlar, soruşturma 
bilgilerinin vekale� olmayan avukatlara 
verilmemesi,  nöbetçi  savcılara 
ulaşılamama durumu, dosyaların 
kısıtlanması ve silahların eşitliği ilkesi, 
avukat-hakim ve savcıların duruşma 
salonlarındaki yerleri, soruşturma ve 
kovuşturma evrelerinin her aşamasın-
da avuka�n, şüpheli veya sanıkla 
görüşme, ifade alma veya sorgu süre-
since yanında olma ve hukuki yardımda 
bulunma hakkının engellenmesi, 
avuka�n müdafilik veya vekillik 
görevinden yasaklanması, gerekçeli 
karar hakkı, dava harç ve masrafları, 
adli yardım uygulaması ve mahkemeye 
erişim hakkı, adliyelere girişlerde 
avukat, hakim ve savcı girişlerinin farklı 
olması, adliyeye girişlerde avukatların 
aranması, adliye içinde kartlı geçişler, 
adalet komisyonlarının altyapısı, adliye 
binalarının ayrılması, mahkemelerin 
taşınması, adliyedeki baro odalarının 
durumu, soruşturma dosyalarına 
ulaşılamaması, ceza mahkemeleri 
dosya evraklarının taranmaması, 

değişik iş dosyalarının içeriklerinin 
görünmemesi, vekalet olmaksızın 
dosya incelenememesi, UYAP’ta 
yaşanan sorunlar, mahkemelerin 
bağımsızlığı, anayasa mahkemelerinin 
bağlayıcılığı ve uluslararası yargı 
mercilerinin kararlarının bağlayıcılığı 
konuları enine boyuna tar�şılarak 
çözüm yolları arandı. 
Avukatlık mesleğinin özgürce ifa 
edilebilmesi, avukatları ve baroları yok 
sayan unsurların ortadan kaldırılabil-
mesi için bu çalıştayın avukatların tek 
ses olabilesi adına çok önemli olduğu-
nu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Sorunların dile 
ge�rilmesinde ve çözüm üre�lmesinde 
baroların tek ses olabilmesi çok 
önemlidir. Adalet mücadelesi veren 
barolar; avukatlık mesleğinin i�barsız-
laş�rılmasına ve yargının her geçen gün 
daha büyük bir kaosa sürüklenmesine 
karşı, ortak mücadele alanı yaratma-
lıdır. Bu mücadelede avukatlar, baroları 
ile birlikte mücadele etmeli. Birlikte 
hareket edilirse, sorunların üstesinden 
daha kolay gelinir. Bizleri bir araya 
ge�rip tek ses olmamıza öncülük eden 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
ve  yöne�m kuruluna  teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

BARO BAŞKANLARI ‘BİZ OLMADAN
OLMAZ’ ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU
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CHP önceki dönem Mersin Milletvekili Dr. 
Hüseyin Çamak, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi.
Mersin ve ülke sorunlarının konuşulduğu ziyaret-
te Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kadınlarımıza 
ve çocuklarımıza yönelik hayata geçireceği sosyal 
projeler hakkında konuğuna bilgiler verdi. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç 
Sağkan’ı makamında ziyaret e�.
24 Ocak 2018 tarihinde kamuoyu ile 

paylaş�kları “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” açıklaması nedeniyle, 
dönemin Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez 

Konseyi üyeleri hakkında yapılan 
soruşturma sonrası açılan davanın ilk 
duruşmasına ka�lmak üzere Ankara’ya 
giden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, duruşma öncesi beraberinde 
Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Antalya Baro Başkanı Polat 
Balkan ve İzmir Baro Başkanı Av. Özkan 
Yücel ile birlikte, Ankara Barosu Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret 
e�.

“BARIŞ İSTEMEK İNSANLIK 
GÖREVİDİR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Dünyada savaşlar, insanların en temel 
hakkı olan yaşam hakkını elinden 
almaktadır. 
Savaşların en ağır bedelini ise kadınlar ve 
çocuklar ödemektedir.  Savaşla birlikte 
ye�m çocuk sayısı artmış, ye�m çocuklar 
küçük yaşta çalış�rılmak zorunda 
kalmış�r.  Kadınlarsa çocuklarına 
bakabilmek için çok ağır şartlarda 
çalışmak zorunda kalmaktadır. İnsanlar 
savaşa değil, barışa hasret. İnsanlığı 
savaşlar değil, barış kurtaracak�r. Barış 
istemek insanlık görevidir” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç 
Sağkan, hak ihlallerine karşı barolar 
olarak el birliği ile her zaman karşı duruş 
sergileyeceklerini söyledi.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN ÇAMAK’TAN,

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “İNSANLIĞI SAVAŞ
DEĞİL, BARIŞ KURTARACAKTIR”
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Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a makamında nezaket 
ziyare�nde bulundu.
Mesleki sorunlar hakkında sohbe�n yapıldığı ziyare�e konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bireyin temel hak ve 

özgürlükleri; ancak ba-
ğımsız bir yargı ve barolar 
ile güvence al�na alına-
bilir. Barolar ve bağımsız 
yarg ı ,  temel  hak  ve 
özgürlüklerimizin temina-
�dır. Hakları ihlal edilen 
meslektaşlarımız için, 
siyasi  görüşlerine ve 
mezheplerine bakılmak-
sızın, tüm barolar ve 
avukatlar birlikte mücade-
le etmek zorundadır. 
Barolar, asli görevi olan 
avukatlık hak ve yetkilerini 
lay ık ıy la  savunmal ı , 
avukat hak ve yetkilerinin 
geliş�rilmesi için yasama, 

yürütme ve yargı organları çerçevesinde gerekli etkin 
mücadeleyi yapmalıdır” diye konuştu. Ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ayrıca,  mesleki  sorunlara karşı  mücadelede eden, 
meslektaşlarının haklarını her daim koruyan ve arayan 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı’yı tebrik e�.
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ise, mesleki 
dayanışmanın önemine vurgu yaparak Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Ercan ve Adalet Bakanlığı müfe�şleri, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
nezaket ziyare�nde bulundu.
Mesleki  sorunların konuşulduğu 
ziyare�e; hak, hukuk ve adalet için yargı 
bileşenlerinin ortak mücadele etmesi 
gerek�ğini belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, savunma hakkının ve 
hukuk devle�nin en büyük güvencesi 
olan avukatların, bağımsız savunmayı 
özgürce ifa edebilmeleri için adliye 
içerinde yaşamış oldukları sorunların acil 
olarak çözüme kavuşması gerek�ği-ni 
belir�. 
Yeşilboğaz konuşmasında, “Türkiye'de 
hukuk güvenliğinin  ve  hukukun 
üstünlüğünün  ne  kadar  önemli 
olduğunu şu  günlerde  daha  iyi 
görüyoruz. Biz yargının bileşenleri 
olarak, her zaman yargı bağımsızlığını, 
hukukun üstünlüğünü ve bağımsız 

savunmayı, adale� tecelli e�rmek için 
var gücümüzle hep birlikte çalışmak 
zorundayız. Bağımsız savunmanın en 
büyük temina� olan avukatların, sistem 
içerisinde yaşadıkları sorunların bir an 
önce çözülmesi gerekmektedir. Avukat-
lar ve barolar ne kadar güçlü, ne kadar 
i�barlı olursa, adale�n tecellisine o 
kadar katkıda bulunur. Yetkili makam-
lardan beklen�miz, sorunlarımızın 
çözümü için bir an önce gerekli adımla-

rın a�lmasıdır” diye konuştu.
Adale�n tesisi için Mersin Barosu ile 
ortak çalışmaktan mutluluk duyduk-
larını ifade eden Başsavcı Mustafa Ercan, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ve yöne�m kurulumuza çalışmalarında 
başarılar diledi. Adalet Bakanlığı 
müfe�şleri ise yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında bilgiler vererek, Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ile adliyenin ve huku-
kun sorunları hakkında konuştular. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus ilçe 
temsilcimiz Av. Cihan Öktem ile birlikte Tarsus Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ı makamında ziyaret e�.
Tarsus’un nüfus yoğunluğu bakımından yoğun bir ilçe ve birçok 
il barosuna göre daha fazla avukat sayısına sahip olduğunu 
belirten Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi’nin 
birinci sınıf kategorisine alınıp, adliyedeki işlerin daha hızlı ve 
kaliteli yürütülmesi gerek�ğini söyledi. Bunun için adliyeye daha 
fazla hâkim ve savcı atanması gerek�ğini dile ge�ren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesine �caret ve 
çocuk mahkemesi kurulması konusunda daha önce varılan 
ortak görüş konusunda çalışmaların devam e�ğini sözlerine 
ekledi. 
Ziyare�en ve karşılıklı fikir alışverişinden mutluluk duyduğunu 
ifade eden Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise, 
Tarsus Adliyesi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için Mersin 
Barosu ile ortak çalışmalarda yer almayı önemsediklerini ifade 
ederek, sorunların ve çözüm önerilerinin avukatlarla işbirliği 
yapmanın sorunların hızlı çözümünde olumlu etki yaratacağını 
kayde�.

YEŞİLBOĞAZ: “SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM ATILMALIDIR”

YEŞİLBOĞAZ: “BAĞIMSIZ YARGI
VE BAROLAR, TEMEL HAK VE

ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN TEMİNATIDIR ”  

YEŞİLBOĞAZ: “TARSUS
ADLİYESİ BİRİNCİ SINIF

KATEGORİSİNE ALINMALI”
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 VM Medical Park 
Mersin Hastanesi ile 
M e r s i n  B a r o s u 
a ra s ı n d a  ‘ S a ğ l ı k 
Hizmetleri Sözleş-
mesi’ yenilendi.
VM Medical Park Mersin 
Hastanesi adına Genel 
Müdür İlker Yılmaz ve 
Kurumsal Pazarlama 
Müdür Yardımcısı Serpil 
Tatar, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�. 
Ziyaret  kapsamında 
Mersin Barosu avukatlarına, birinci derece 
yakınlarına ve stajyer avukatlara indirimli 
sağlık hizme� desteği vermek amacıyla,  
VM Medical Park Mersin Hastanesi ile 
‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi’ yenilendi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Mersin Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve 
VM Medical Park’ın yap�ğı ortak anlaşma 
kapsamında, avukatlar ile birinci derece 
yakınları  ve stajyer  avukatlarımız 
Türkiye’nin her yerindeki, Medical Park 

Hastanesi’nin indi-
rimli sağlık hizmetle-
rinden faydalanabi-
lecek�r. Ziyare�en ve 
imzalanan protokol-

den dolayı kendileri-ne 
teşekkür ederek, sözleş-
menin her iki tarafa da 
hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.
Genel  Müdür  İ lker 
Yılmaz ise, Mersin Ba-
rosu üyelerine yöne-lik 
avantajlı sağlık hizme� 
protokolü imzalamış 

olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade  ederek,  ken�n  önde  gelen 
kurumlarıyla birlikte, Mersin için ellerinden 
gelen katkıyı vermeye her zaman hazır 
olduklarını söyledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 2018-
2020 dönemi Mersin Barosu Başkanlığı 
görevine seçilmesi nedeniyle, yöne�m 
kurulu ve delegelerle birlikte Anıtkabir’i 
ziyaret ederek, Ata’nın huzuruna çık�.
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m 
kurulu ve delegeler, cübbeleriyle Aslanlı 
Yol’dan yürüyerek, Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine 
çelenk bırak�ktan sonra saygı duruşunda 
bulundular. Daha sonra Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz Anıtkabir Özel 
De�eri’ne şunları yazdı:
“Cumhuriye�mizin kurucusu, bağımsızlığın 
ve özgürlüğün sembolü Büyük Atatürk. İlke 
ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan 
Mersin Barosu 2018-2020 dönemi yöne�m 
kurulu ve delegeleri olarak, Türkiye 
Cumhuriye�’nin kuruluş temellerinin 
korunması ve güçlendirilmesinde büyük rol 
üstlenen bağımsız savunmanın temsilcisi 
olan biz avukatlar, zor bir süreçten geçen 
ülkemizin ve mille�mizin, yeniden ayağa 
kalkıp aydınlık günlere gözünü açması 
ümidiyle, üzerimize düşen görevi sizden güç 
alarak yapmaya devam etmek için, 
şahsınızın huzurunda olmanın gururunu ve 
heyecanını yaşıyoruz. 

“YOLUMUZ SENİN YOLUN, IŞIĞIMIZ 
SENİN IŞIĞIN”

  Sizin, ‘Adalet gücü bağımsız olmayan bir 
mille�n, devlet halinde varlığı kabul 
olunmaz” sözünüzden hareketle; Türk 
ulusunu çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan 
devrimlerinizi ve hukuk alanında yapmış 
olduğunuz aydınlanma devrimini yaşatmak 
için, Mersin Barosu olarak verdiğimiz 
mücadele, hedef gösterdiğiniz yolda devam 
edecek�r. Yürüyeceğimiz yol senin yolun, 
geleceğimizin temina� olan gençlerimize 

tutacağımız ışık senin ışığındır. Sizin 
karakteriniz olan bağımsızlık ve özgürlük; biz 
avukatların da karakteridir. Bağımsızlığımız, 
özgürlüğümüz ve geleceğimiz için adalet 
savaşı veren, halkın en büyük güvencesi 
olan biz avukatlar, adaletsizliğe uğrayanların 
sesi olarak, sizin çağdaş uygarlık hedefinizde 
yürümeye devam ediyoruz. 
“ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNEREK MÜCADELE 

EDİYORUZ”
Ülkemizde son yıllarda giderek artan; 
ekonomik, güvenlik ve hukuk alanında 
yaşanan krizler, ancak ve ancak hukukun 
üstünlüğü ilkesinin sağlanmasıyla mümkün 
olacak�r düşüncesiyle ve adale�n kutsallığı 
bilinciyle; yargıdaki keyfilik ve yargı 
bağımsızlığı önündeki bütün engeller 
kaldırılıncaya kadar,  dayanışmayla 

yürü�üğümüz mücadelemiz,  hiçbir 
baskının erişemeyeceği yerdedir. Biz 
avukatların, çeşitli baskı ve sindirme 
yöntemleriyle susturulmak istendiği, 
tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Sizin 
avukatlara verdiğiniz yüce değerin, yeniden 
yerini  bulması  için ‘ATATÜRK GİBİ’ 
düşünerek mücadele ediyoruz.

“NÖBETİMİZ SONSUZA DEK SÜRECEK”
   İnsan hak ve özgürlüklerini, adale�, 
demokrasiyi,  tam bağımsızlığımızı 
kökleş�rmek,  kurduğunuz Cumhuriye� 
yüceltmek, devam e�rmek ve sizden 
devraldığımız  emane�,  ilkelerinizi, 
devrimlerinizi ve fikirlerinizi sonsuza dek 
yaşatmak için, nöbe�miz sonsuza dek 
sürecek�r. 
  Bizlere bağımsız bir devle�n yur�aşı olma 
onurunu veren Büyük Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk; Mersin Barosu olarak 
gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde 
ilelebet yürüyeceğiz. Ülkemizin hiç olmadığı 
kadar zor süreçten geç�ği bu günlerde; sizi 
daha çok arıyor, daha çok özlüyoruz. Sizi bir 
kez daha sevgi ve şükranla anıyor, aziz 
ha�ranız önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Ruhunuz şad olsun. 11.01.2019”

MERSİN BAROSU İLE VM MEDİCAL PARK MERSİN
HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

MERSİN BAROSU ATA’NIN HUZURUNA ÇIKTI
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 

Günbay ve Saymanımız Av. Kazım Yüksel 

i le  birlikte,  Adalet  Bakanı  Sayın 

Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek, 

avukatlık mesleğinin ve yargı camiasının 

sorunlarını dosya halinde sundu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 

konuşmasında, yargı organlarında nicelik 

ve nitelikte kalite yükselirse, adalete ve 

yargıya güvenin artacağını belirterek, 

yargı içine yuvalanmış cemaatlere karşı 

daha etkin bir mücadele yapılarak, 

yargının cemaatlerden temizlenmesi 

gerek�ğini söyledi.
Avukatların il ve ilçelerdeki adliye 

içerisinde yaşamış olduğu sorunları ve 

çözüm önerilerini de Bakan Abdulhamit 

Gül’e aktaran Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşi lboğaz,  “Avukatlar  hukukun 

üstünlüğüne yaşamsal önemde katkı 

sunmaktadır. Avukatlar ve barolar her 

zaman hukukun,  yargının,  insan 

haklarının korunması ve adale�n tesisi 

için mücadele etmektedir. Avukatlık 

Kanunu’nun, çağdaş ve amaca uygun 

şekilde değiş�rilmesi, ayrıca hukuk 

fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara 

bağlanması, avukatlığa kabul ve stajyerlik 

sınavlarının ivedi olarak ge�rilmesi önem 

verdiğimiz taleplerimizdir” diye konuştu. 

UYAP’ta yapılan güncelleme sonrası 

yaşanan sorunları da dile ge�ren Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

meslektaşlarının bu süreçte karşılaş�kları 

zorlukların ciddi sıkın�lar yara�ğını 

belir�. Savcılıkta ve mahkemelerde 

avukatların yaşadığı sorunları da aktaran 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

sorunların çözümüne ilişkin Adalet 

Bakanlığı’nın gerekli  girişimlerde 

bu lunacak lar ın ın  sözünü  a lmış 

olmalarından mutluluk duyduklarını 

ifade e�.

BAKAN ABDULHAMİT GÜL: 

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN TAKİPÇİSİ 

OLACAĞIZ”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından 

dolayı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit 

Gül’e teşekkür ederek, “Kendisinin 

avukatlık mesleğini icra etmiş olması ve 

mesleğimizin sorunlarını biliyor olması 

nedeniyle, sorunlarımızın çözümüne 

katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 

eden Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit 

Gül ise, Adalet Bakanlığı tara�ndan bu 

sorunlarla ilgili, Mersin Barosu ile 

ile�şime geçileceğini  ve mutlaka 

sorunların çözümünün takipçisi olacağını 

belir�.
Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı 

Yıldız Seferinoğlu, Adana Barosu Başkanı 

Av. Veli Küçük ve başkanlık divanı da 

bulundu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, YARGIDAKİ SORUNLARI
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL’E DOSYAYLA SUNDU

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
2018-2020 dönemi Mersin Barosu 
Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 
yöne�m kurulu ve delegelerle birlikte, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Me�n 
Feyzioğlu’nu makamında ziyaret e�.
Mesleki sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişinin yapıldığı 
ziyare�e Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  baronun çalışmaları 
hakkında da Av. Me�n Feyzioğlu’na 
bilgiler verdi. Yargı bağımsızlığının en 
önemli unsurlarından birisinin, bağımsız 
savunma olduğunu belirten Başkanımız 

Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Demokra�k 
hukuk devle�nin olmazsa olmazı; 
bağımsız savunma ve bağımsız yargıdır. 
Adale�n gerçek anlamda sağlanabil-
mesi için meslektaşlarımızın savunmala-
rını özgürce yapabilmelerinin önündeki 
engellerin kaldırılması için baroların ve 
avukatların ortak mücadelesi önemli-
dir” diye konuştu. Ziyare�en mutluluk 

duyduğunu ifade eden TBB Bşk. Av. 
Me�n Feyzioğlu ise, avukatlık mesleği-
nin sorunlarının çözümü ve yargı bağım-
sızlığının yeniden tesis edilebilmesi için 
baroların ve avukatların vermiş olduğu 
mücadelede her zaman yer alan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ:
“ADALET İÇİN BAROLAR

VE AVUKATLARIN
ORTAK MÜCADELESİ

ÖNEMLİDİR”

11.01.2019

 11.01.2019
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“AVUKATLIK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI 
İÇİN ADALET BAKANLIĞI İLE ANLAŞILDI”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği’nin ev 
sahipliğinde 12.01.2019 tarihinde 
gerçekleşen 37.  Baro  Başkanları 
Toplan�sı’na ka�ldı. 
74 ilin baro başkanının ka�lımıyla TBB 
Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen toplan�da baro başkanları; 
güncel konular, yargıdaki sorunlar, 
avukatlık mesleğinin sorunları ve geleceği 
hakkında görüşlerini sundu. 

“KAMUSAL GÜÇ, UZLAŞTIRMA 
GÖREVİNE YANSITILIYOR”

TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu’nun açılış 
konuşması ile başlayan toplan�nın 
gündem maddeleri kapsamında baro 
başkanları; UYAP üzerinden yapılan dosya 
sorgularında robot sorgusu yaparak 
sistemin �kanmasına sebebiyet verdiği 
tespit ve iddia edilen kişilerin adlarının 
Barolar Birliği’ne bildirilmesi talebinde 
bulundu. Polis memurları ya da adliye 
çalışanları  arasından 
yapılan ceza uzlaş�r-
macıs ı  görevlendir-
melerinde,  kamusal 
görevden kaynaklanan 
kamusal gücün, uzlaş�r-
ma görevine yansı�ldığın-
dan, bu durumun kişiler 
üzerinde korku yara�ğı, 
kişilerin iradesini baskı 
al�na alan böyle bir 
uygulamanın, özellikle 
adliye içinde günlük hale 
gelmesinin, adalete ve 
uzlaşma müessesine ağır 
zarar verdiğini vurgulayan 
baro başkanları, ceza 
u z l a ş � r m a s ı n d a 
uzlaş�rma görevlisinin, 
kamu  görevl i ler inin 
arasından yapılmasının, 
6 5 7  s a y ı l ı  D e v l e t 

Memurları Kanunu’nun 28, 87 ve 146. 
maddelerinde açıkça aykırı olduğunun 
al�nı çizdi. 

“ADLİYELERDE KISITLI ALAN 
UYGULAMASI, AVUKATLARA DA 

KISITLAMA GETİRİYOR”
Adalet Bakanlığı tara�ndan adliyelerin 
daha güvenli hale ge�rilmesi amacıyla 
başla�lan kısıtlı alan uygulamasında, 
avukatlara da kısıtlama ge�rdiğini dile 
ge�ren baro başkanları, “Avukatlara 
koridorlarda, mahkemelere gidişte, adliye 
içinde kimlik kontrolü yapılması ve 
başla�lan güvenli alan uygulaması, ön 
büro-çağdaş adliye uygulaması içinde yer 
almayan, avuka� yargının dışında gören 
bir yaklaşımın yansımasıdır. Hiç kuşkusuz 
bu uygulama, adliyelerdeki, çalışmaların 
etkinliğini ve güvenilirliğini azaltmakta, 
huzurlu çalışma ortamını zedelemekte-
dir” diyerek, bu durumda olan adliyelerin 
isimlerinin TBB’ye bildirilmesine karar 
verildi. Toplan�da ayrıca, arabuluculuk ve 
uzlaş�rmanın meslek üzerindeki etkileri 

ve bu konuda taraf vekilliğinin mutlaka 
sağlanması gerek�ği belir�ldi.

“ARZUHALCİLERE VE YASADIŞI 
DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE GÖZ 

AÇTIRILMAYACAK”
Toplan�da ayrıca; arzuhalciler, hasar 
danışmanlık şirke� vb. adlarla yasadışı 
şekilde avukatların görev alanlarında 
faaliyet göstererek, vatandaşlara ve 
avukatlara maddi-manevi zarar veren 
organizasyonlara karşı, hukuki mücadele 
yolları belirlendi ve güç birliği yapılarak 
mücadele edilmesine karar verildi. Türkiye 
B a r o l a r  B i r l i ğ i  R e k l a m  Ya s a ğ ı 
Yönetmeliği’ne ilişkin yapılacak çalışmaları 
değerlendirmek üzere baroların görüşleri 
alındı. 
“DONANIMLI VE TECRÜBELİ HÂKİMLER 

ATANMALI”
Sulh ceza hâkimliklerinin bir tedbir olarak 
ge�rildiğini ve şu aşamada gerekliliğinin 
kalmadığını belirten baro başkanları, geçiş 
süreci içinde de sulh ceza hâkimlerinin, 
tüm suçların soruşturma çerçevesinde, 

insan hak ve özgürlükleri ile 
soruşturmanın gerekleri arasında 
denge kurmakla yükümlü olduk-
ları göze�lerek, bu hâkimlerin 
görevini layıkıyla yapabilecek 
tecrübe ve bilgiyle donanmış 
hâkimler arasında belirlenmesi 
hususunun dile ge�rildiği toplan-
�da ayrıca, son yıllarda ülkede 
artan hukuk fakültesi sayısının ve 
hukuk fakültesi mezunlarının, 
hukuk mesleğine ciddi zararlar 
verdiği, bunun mutlaka kısıtlan-
ması gerek�ği belir�lerek, avu-
katlık mesleğine giriş sınavı ge�-
rilmesi konusunda Adalet Bakan-
lığı ile anlaşıldığı vurgulandı. 
Toplan�da ayrıca, avukatların 
meslek alanlarının genişle�lmesi 
için neler yapılabileceği konus-
unda fikir alışverişi yapıldı.

(Devamı arka sayfada)

37. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

12.01.2019
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, yöne�m kurulu üyemiz Av. Ece 
Kovan Demirtaş ve Mut temsilcimiz Av. Mehmet Müfit Seymen 
ile birlikte, Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde Yılmaz’ı 
makamında ziyaret ederek, ilçe avukatlarının adliye içerisinde 
yaşamış oldukları sorunları dile ge�rdi.

YEŞİLBOĞAZ:  “ADALETE ERİŞİMDE HİÇBİR ENGELE 
TAKILMAMALIYIZ”

Avukatların; halkın sesi 
ve hak savunucusu 
olarak topluma yön 
veren kutsal bir mesleği 
icra e�klerini ifade 
eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bizler;  vatandaşın 
adalete erişimi için 
mücadele ederken, 

hiçbir engele takılmamalıyız. Yetkili makamlardan beklen�miz; 
merkez ve ilçe adliyelerdeki tüm eksikliklerin ve avukatların 
yaşamış oldukları sorunların tespit edilip, çözüm adına bir an 
önce gerekli adımların a�lmasıdır” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Mut Cumhuriyet 
Başsavcısı Zübeyde Yılmaz ise, toplumun bir arada yaşamasını 
sağlayan en önemli unsurların başında, adale�n tecellisi için 
mücadele eden avukatlar olduğunu ifade ederek, sorunların 
çözümünde yargı çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin 
önemli olduğunu, bu konuda da Mersin Barosu ile birlikte 
çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Başsavcısı Zübeyde Yılmaz 
konuşmasında ayrıca, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı ve yöne�mini tebrik ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi.

Özellikle UYAP'ta son dönemde yaşanan 
sorunlar ın  ac i l  o larak  mut laka 
çözümlenmesi gerek�ğini dile ge�ren 
baro başkanları, davalara ilişkin asgari 
ücre�n baro veznesine ya�rılması ve 
bunun dava şar� olması, bu meblağın 
içinde stopaj ve KDV’ nin kaynakta 
kesilmesi ile vergi gelirindeki ar�ş dikkate 
alınarak, KDV oranında en az %50 indirim 
elde edilmesi  hususlarında baro 
başkanlarının görüşleri alındı. Adalet 
Bakanlığı tara�ndan hizmete sunulan 
Celse Programında izinli ya da raporlu 
olan hakim, savcı ve soruşturma 
savcılarının isimlerinin bir sütunda ilan 
edilmesi  hususunun ele  alındığı 
toplan�da ayrıca, Avukatlık Kanunu’na 
göre avukat bulundurma zorunluluğunu 
ihlal eden koopera�flere ve şirketlere 
kesilen idari para cezasının, belirli bir 
yüzdesinin barolara aktarılması sure�yle, 
kuralı ihlal eden tüzel kişileri baroların 
daha yakından takip etmesinin ve 
böylece Hazinenin elde edeceği gelirin 
de ar�rılmasının sağlanması hususunda 
baro başkanları görüşlerini aktardı.

YEŞİLBOĞAZ: “ADLİ YARDIM 

GÖREVLENDİRMELERİNDE ŞÖNİM İLE 
İŞBİRLİĞİ YAPILMALI”

Toplan�yı değerlendiren Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, her 
geçen gün çığ gibi büyüyen avukatlık 
mesleğindeki ve yargıdaki sorunların 
çözüme kavuşması için, baroların bir 
araya gelmesinin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Baroların en önemli 
görevlerinden birisi temel insan hak ve 
özgürlüklerini  korumak,  mesleki 

sorunları çözüme kavuşturmak�r. Bu 
konular-da baroların daha ak�f rol 
alması, el ele verip mücadele etmesi 
gerekmektedir. Ayrıca UYAP’ta sorgunun 
ücretsiz olması ve sistemi kötüye 
kullanan kişilerin tespit edilerek onlara 
işlem yapılması gerek-mektedir. Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile 
işbirliği yapılarak baroların adli yardım 
görevlendirmelerinde daha fazla etkin 
olması sağlanmalıdır” diye konuştu.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZ,
MUT CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NI ZİYARET ETTİ

17.01.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, yöne�m kurulu üyemiz Av. Ece Kovan Demirtaş 
ve Mut temsilcimiz Av. Mehmet Müfit Seymen ile birlikte, Mut’ta 
görev yapan avukatları ziyaret ederek, mesleki sorunlarını ve 
taleplerini dinledi.
YEŞİLBOĞAZ,  “SORUNLARIMIZA DAYANIŞMA İÇİNDE ÇÖZÜM 

ÜRETİYORUZ”
Mut Baro Odası’nda avukatlarla bir araya gelen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak; adale�n tesisi, 
meslektaşlarımız ve mesleki sorunlarımızın çözümü için 
ilçelerdeki meslektaşlarımızı ziyaret ederek, onların da fikirleri, 
talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül’e bütün mesleki sorunlarımızı dosya halinde sunduk. Türkiye 
Barolar Birliği ve diğer barolarla birlikte sık sık bir araya gelerek, 
sorunlarımızın çözümüne yönelik neler yapabileceğimiz 
konusunda is�şare yapıyoruz.  Meslektaşlarımızın yaşadığı hak 
ihlallerinde ve sorunlarında hiçbir ayrım yapmadan ilçe 
ziyaretlerimizi gerçekleş�rerek, elimizden geldiğince dayanışma 
içerisinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gerek mesleki, gerekse 
toplumsal konularda vermiş olduğumuz mücadelemizde de tüm 
meslektaşlarımızın bizimle hareket etmesini, bizlere destek 
vermesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ
VE YÖNETİM KURULUMUZ,

MUT BARO ODASINI ZİYARET ETTİ

17.01.2019
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yöne�m Kurulu Başkanı Ayhan 
Kızıltan, Meclis Başkanı A. Hamit İzol, MTSO Hukuk Müşaviri Av. 
Dilek Kurtuluş ve MTSO Genel Sekreteri A. Kadir Dölek ile 
birlikte, Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza nezaket ziyare�nde bulundu. 
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem ve Av. Ece Kovan Demirtaş’ın da bulunduğu 
ziyare�e, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, konuklarıyla 
birlikte kent gündemi hakkında sohbet e�. Ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
MTSO yöne�m kurulu başkanlığını devralan Ayhan Kızıltan ve 
yöne�m kurulunun, ken�n kalkınmasında başarılı çalışmalar 
yapacağına inandıklarını söyledi.
Mersin Barosu’nun ken�e sosyal sorumluluk projeleri 
konusuna önemli çalışmalar yap�ğını ifade eden MTSO Başkanı 
Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı A. Hamit İzol ise, Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yöne�m kurulumuzu tebrik ederek, 
görevinde başarılar diledi.

İyi Par� İl Başkanlığı yöne�cileri, 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak olan yerel seçim öncesinde, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Kent ve ülke sorunları hakkında sohbe�n yapıldığı ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yerel yöne�cilerin ken�n daha çok kalkınması için 
mücadele etmesi gerek�ğini belirterek, konuklarına 
çalışmalarında başarılar diledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, bu yıl 12.’ si düzenlenen 
MESİAD Yılın İş İnsanları Ödül Törenine ka�ldı. 
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD) ‘ın 
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlediği Yılın İş İnsanları Ödül 
Töreninden, yılın markası ödülünü Arbella aldı.
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince düzenlenen 
gecede, Arbella adına ödülü Türkonfed Yöne�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı Süleyman Sönmez tara�ndan, Arbella Genel Müdürü 
Gülçin Arslan Hazar’a tak�m edildi. Kent protokolünün ka�ldığı 
törende Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yılın markası ödülünü  
Arbella yöne�m kuruluna takdim ederek tebrik e�.

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyare�nde bulunarak, yeni 
görevinde başarılar diledi.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve yöne�m kurulu üyemiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem’in de bulunduğu ziyaret 
kapsamında, Türkiye ve Mersin gündemi hakkında sohbet edildi. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz; milletvekillerinin, ülkenin ve ken�n sorunlarıyla 
etkin mücadele eden, sorunların çözümü için çaba harcayan 
barolar ve sivil toplum örgütleri ile kopuk değil, sürekli işbirliği ve 
dayanışma içerisinde olması gerek�ğini söyleyerek, “Ülkemizin 
ve ken�mizin geleceğini tehdit eden birçok çevre sorunlarımız 
var.  Ken�mizdeki bütün milletvekilleri, siyasi par� gözetmeksizin 
el birliği ile ken�n sorunlarına birlikte çözüm üretmelidir. Mersin 
Barosu ve sivil toplum örgütleri, vermiş oldukları toplumsal 
mücadelelerde milletvekillerinin desteğiyle daha da güç 
alacak�r” diye konuştu.
AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise, Mersin Barosu’nun 
ken�eki her mağduriyete dokunan güçlü bir kurum olduğunu 
ifade ederek, Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�m 
kurulumuzu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 

İYİ PARTİ’DEN BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

MERSİN TİCARET VE
SANAYİ ODASI YÖNETİMİNDEN,
BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,
YILIN İŞ İNSANLARI

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

YEŞİLBOĞAZ: “MİLLETVEKİLLERİ
STK’LARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI”

17.01.2019

18.01.2019 

20.01.2019

 23.01.2019
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Mersin Barosu ile Mersin Doğa Okulları arasında avukatlara ve 
Mersin Barosu personellerine uygun koşullarda hizmet verilmesi 
amacıyla imzalanan eği�m protokolü yenilendi.
Yenilenen protokol kapsamında, Mersin Doğa Okulları’nın vermiş 
olduğu hizmetlerden, 2019-2020 eği�m döneminde Mersin Barosu 
personellerinin ve avukatların çocuklarına yönelik, indirimsiz kayıt 
ücre� üzerinden %20 özel eği�m indirim uygulaması yapılacak�r.

YEŞİLBOĞAZ: “YASA İLE YEREL BASIN EKONOMİK ANLAMDA 
DESTEKLENMELİ”

Mersin Gazeteciler Cemiye� Yöne�m Kurulu Başkanı Turgay 
Demirtaş, Başkan Yardımcısı Rüştü Aydın, Genel Sekreter Kerem 
Türk ve yöne�m kurulu üyesi Şener Mermer, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a makamında hayırlı olsun ziyare�nde bulundu. 

“YEREL BASIN DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARILMALI”
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Basın bizim vazgeçilmezimizdir. Bir olayın 
olduğu yerde sahada gazeteciler ve avukatlar vardır.  Kurumsal 
anlamda gazetecilerin görevi halkı aydınlatmak, bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek, biz avukatlar da adale�n gerçekleşmesi için olayın 
takipçisiyiz. Aynı amaca hizmet ediyoruz” dedi.  Basın sektörünün 
özellikle ekonomik krizden sonra ciddi bir darbe aldığını belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Özellikle yerel basın çok can 
çekişiyor. Bu da ciddi bir sorun. SEKA Kâğıt Fabrikaları özelleş�rilip 
kapa�larak, dışa bağımlı hale geldik. Basını bu dışa bağımlılıktan 
kurtarıp daha özgür, bağımsız kılmak gerekiyor. Hükümet 
tara�ndan bir yasa çıkarılarak, yerel basının ekonomik anlamda bir 
dengeye oturtulması, desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.
TURGAY DEMİRTAŞ: “MESLEĞİMİZİN SAYGINLIĞINI ARTIRMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mersin Gazeteciler 
Cemiye� Yöne�m 
K u r u l u  B a ş k a n ı 
Turgay Demirtaş ise, 
M G C ’ d e  ü y e 
güncellemesi yapa-
rak gerçek gazeteci-
leri tespit edip akre-
dite çıkaracaklarının 
bilgisini  vererek, 
“Kurumlar ve sivil 
toplum örgütleri; 
röportaj ,  reklam 
isteyen kişilerin Mersin Gazeteciler Cemiye� üye kar� olup 
olmadığına bakıp, ona göre hareket etmelidir. Kurumlar ve STK’lar 
bu işi sahiplenirse, hem sizler rahat edersiniz, hem de basın 
camiası olarak biz rahat ederiz ve mesleğimiz saygınlık kazanmış 
olur. Bu projemizin üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. Yasalarımız 
olmadığı için kendi kendimize yap�rımlarımız olabilir. Bunu da 
ancak şehrin dinamikleriyle birlikte yapabilirsek bu sorunun 
üstesinden gelebiliriz” diyerek, Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ve yöne�m kuruluna yeni görevinde başarılar diledi.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, MGC Başkanı 
Turgay Demirtaş’a, Mersin Barosu’nun ‘Siyasal Haya�an Toplumsal 
Hayata Neoliberalizm Kuşatması’ isimli Dergisini takdim ederek, 
“Mersin Barosu Dergisi bizim geleneğimizdir ve başkanlığa 
seçildikten sonra bu geleneği devam e�rdik. Yazarların, 
akademisyenlerin, hâkimlerimizin, avukatlarımız katkı sunmuş 
olduğu dergimizin 42. Sayısını çıkarmış olmamızın mutluluğunu 
yaşıyoruz” diye konuştu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay ve yöne�m kurulu üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu 
Deprem ve Av. Bilgehan Yaşa ile birlikte, Mersin Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı 
makamında ziyaret ederek tebrik e�.

YEŞİLBOĞAZ: “ÜNİVERSİTELERİN KENTLEŞME ÜZERİNDE 
ÖNEMLİ ROLÜ VAR”

Üniversitelerin kentleşme üzerinde önemli bir rolü olduğunu 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Üniversitenin 
temel misyonu, eği�m ve araş�rma olmakla birlikte, bir ken�n 
gelişmesine çok değerli katkılar sunabilmek�r. Mersin 
Üniversitesi’nin ken�n gelişimi ve çevre sağlığı konusunda 
yürütmüş olduğu çok başarılı çalışmalarını kutluyorum. Mersin 
Barosu ile Mersin Üniversitesi arasında sosyal ve eği�m işbirliğinin 
devam etmesinden mutluluk duyacağız” diyerek, Mersin 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet 
Çamsarı’yı tebrik e�.

ÇAMSARI: “İŞBİRLİĞİNE DEVAM ETMEYE HAZIRIZ”
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Mersin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi'nin başta 
yerel yöne�mler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduğunu söyleyerek, 
"Mersin'in geleceğine yön verecek her projede yer almaya 
çalışıyoruz. Baromuzla da eği�m ve hukuksal anlamda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmeye 
hazırız” diyerek, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kuruluna yeni görevinde başarılar diledi.

MERSİN BAROSU İLE
MERSİN DOĞA OKULLARI

ARASINDA PROTOKOL YENİLENDİ

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE
YÖNETİM KURULUMUZDAN,

MEÜ REKTÖRÜ ÇAMSARI’YA ZİYARET

MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

 23.01.2019

25.01.2019

25.01.2019



Mersin Uluslararası Müzik Fes�vali 
Yöne�m Kurulu Başkanı Selma Yağcı, 
yöne�m kurulu üyeleri Nuran Kurtuluş, 
Döndü Benli, Mithat Çelik ve Sanat 
Yönetmeni  Erdoğan  Şanal ,  Baro 
Başkanımız Av.  Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret ederek, 12 Nisan-2 
Mayıs 2019 tarihlerinde bu yıl 18.’si 
düzenlenecek olan Mersin Uluslararası 
Müzik Fes�vali programı hakkında bilgi 
vererek destek istedi. 
MMF Başkanı Selma Yağcı, Mersin 
Barosunun sanata destek veren önemli bir 
kurum olduğunu ifade ederek, ken�mizin 
adını uluslararası bir fes�valle dünyaya 
duyurmak için Mersin Barosunun da 
desteğinin önemli olduğunu söyledi.
Mersin Barosu Kültür Sanat ve Sosyal 

İlişkiler Komisyonu’nun ak�f çalış�ğını 
söyleyen Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Tarihten buyana farklı kültür 
ve medeniyete ev sahipliği yapan ender 
şehirlerden birisi olan ken�mizin, kültürel 
ve tarihi değerlerinin dünyaya tanı�mında 
önemli bir yere sahip olan bu fes�vali çok 
önemsiyoruz. Fes�val, Mersin’in köklü 
tarihi ve kültürel birikiminin, uluslararası 
alanda gün yüzüne çıkmasına olanak 
sağlayacak�r. Mersin Barosu Kültür Sanat 
ve Sosyal İlişkiler Komisyonumuz da, 
büyük emeklerle hazırlanan fes�vale katkı 
sunmak için elinden gelen çabayı 
gösterecek�r. Ken�mizin gelişmesine, 
tanı�lmasına katkı sağlayacak her projenin 
içerisinde yer alamaya hazırız” diye 
konuştu.
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Çukurova Genç Girişimci İş İnsanlar 
Derneği (ÇUGİDER) Başkanı Süleyman 
Aktaş, Başkan Vekili Mesut Geylani, 
yöne�m kurulu üyesi Av. Murat 
Horosan, Sibel Gelbul ve Yekta Çe�n, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ve yöne�m kurulumuza hayırlı olsun 
ziyare�nde bulundu. 
Ziyare�en duyduğu memnuniye� 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ülke ve bölge ekonomisine 
katkı sağlamanın yanı sıra, sosyal 
projelerde de başarılı çalışmalar yapan 
dernek  yöne�mini  tebrik  e�. 
ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş ise, 
ke n � e  t o p l u m s a l  s o r u n l a r ı n 
çözümüne öncülük eden, sosyal 
projeleriyle geleceğe hizmet eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza yeni görevinde 
başarılar dileyerek, Mersin Barosu ile 
o r t a k  p r o j e l e r d e  y e r  a l m a k 
istediklerini söyledi. 

Mersin Briç Kulübü adına İbrahim 
Kerem ve Yenişehir Briç Kulübü adına 
Tahsin Vurgun, kulüp üyesi Av. Şirin 
Güner ile birlikte, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
e�.
Avukatların sosyal etkinlikler içerisinde 
yer almasına önem verdiklerini 
belirten Başkanımız  Av.  Bilgin 
Yeşilboğaz, Briç Kulübü ile yapılacak 
olan sosyal faaliyetler hakkında fikir 
alışverişi yapıldı. 

ÇUKUROVA GENÇ GİRİŞİMCİ
İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’NDEN,

BAŞKANIMIZ BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

BRİÇ KULÜBÜNDEN
BAŞKANIMIZ

YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Ali Daylam ve yöne�m kurulu, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret ederek, yeni görevinin 
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Roman toplumunun sorunlarına yönelik 
ve özellikle roman çocukların eği�mi 
konusunda sosyal projelerde özveriyle 
çalışan dernek yöne�-
mini tebrik eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin 
Ye ş i l b o ğa z ,  M e rs i n 
Barosu olarak, komisyon 
ve merkezlerimizle birlik-
te ken�mizde yaşayan 
Romanların yaşam ko-
şullarının iyileş�rilmesi 
için destek vermeye 
hazır olduklarını söyledi.
Dernek  Başkanı  Al i 

Daylam ise, Romanların toplumsal yaşam-
daki varlığının daha etkin sağlanabilmesi 
için, Mersin’de insan hakları alanında etkin 
çalışmalar yapan Mersin Barosu’nun 
desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.

MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK
FESTİVALİ KOMİTESİ’NDEN,

BAŞKANIMIZ BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

ROMAN DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ
AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

29.01.2019

 31.01.2019

29.01.2019

 31.01.2019
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Mersin Adalet Komisyonu Başkanı 
Mustafa Kahveci, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulu-
muza nezaket ziyare�nde bulundu.
Başkan  Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, yöne�m kurulu üyelerimiz 
Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem ve Av. Burak Can 
Erden’in  de  bulunduğu ziyaret 
kapsamında, Mersin Adliyesi’ndeki 
aksaklıklar ve yaşanan aksaklıkların 
avukatlara, adale�n tesisine yansımaları 
ele alındı. Ziyare�e, avukatların ve 
adliye çalışanlarının daha verimli 
çalışması ve vatandaşların işlerini daha 
kolay çözebilmeleri için, Adliye’de 
yaşanan sorunların  gideri lmesi 
konusunda işbirliği yapılmasında görüş 
birliğine varıldı. Ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız 

Av. Bilgin Yeşilboğaz, sorunların 
çözümünde karşılıklı fikir alışverişinin 
önemli olduğun belir�.
Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa 
Kahveci ise, adale�n tesisinde önemli 
yer tutan, yargının kurucu unsuru olan 
avukatların ve adliye çalışanlarının iş 

yükünün azal�lıp, Adliyedeki aksaklık-
ların giderilip daha fazla verim 
sağlanması için karşılıklı fikir alışverişi-
nin önemli olduğunu belirterek, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza çalışmalarında 
başarılar diledi.

Mersin Barosu Başkanımız ve Mersin 
Limonata Fes�vali Komite Başkan Yardımcısı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, ‘Türkiye’nin Yeni 
Markası Mersin Limonatası’ sloganıyla, 
narenciye ve türevlerinin katma değer ve 
is�hdam yaratması amacıyla, Mersin 
ekonomisine katkı sunacak marka değeri 
oluşturacak Mersin limonatasının tanı�mı ile 
ilgili, komitenin düzen-lediği basın toplan-
�sına ka�ldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin’in topraklarında ye�-şen narenciyele-
rin, Türkiye’de bir marka haline gelmesine, 
ken�mizin ve üre�cilerimizin ekonomik 
anlamda kalkınmasına, bu alanda is�hdamın 
artmasına büyük katkı sunacak olması onur 
vericidir. Bu projede emeği geçen herkesi 
kutluyorum ”dedi.
Komite üyesi Gazeteci Fa�h Alkar ise, Mersin 
narenciyesinin değer kazanması adına bu 
projenin hayata geçmesinde emeği olan 
Mersin Barosuna ve diğer kurumlara 
teşekkür e�.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA KAHVECİ’DEN,
BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

AKP Akdeniz Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Gültak, yaklaşan yerel seçim 
öncesi Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Ülke ve kent sorunları hakkında 
sohbe�n yapıldığı ziyare�e Başkan 
Adayı Mustafa Gültak, seçildiği 
takdirde Akdeniz’de hayata geçireceği 
projeler hakkında bilgiler verdi.  
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, 

Akdeniz ilçesinin ken�n can damarı 
olduğunu ifade ederek, canlandırılması 
gerek�ğini belir�. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
başkan adayı  Mustafa Gültak’a 
çalışmalarında başarılar diledi. 

BAŞKANIMIZ
AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,

‘MERSİN LİMONATASI’ NIN
TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, Tarsus ilçe temsilcimiz Av. 

Cihan Öktem ile birlikte Tarsus Adalet 

Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş’a 

nezaket ziyare�nde bulundu.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, ziyare�e Tarsus Adliyesi’nin 

genel sorunları, işleyişteki aksaklıklar ve 

a v u k a t l a r ı n  i ş l e r i n i  ö z g ü r c e 

yapabilmelerine yansımalarını Adalet 

Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş’a 

aktararak ,  sorun lar ın  çözüme 

kavuşması için Mersin Barosu’nun 

görüşlerine önem verilerek, birlikte 

çalışmalar yapılması konusunda görüş 

birliğine varıldığını söyledi. Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

adale�n tesisi  için adliyelerdeki 

aksaklıkların giderilmesi gerek�ğini 

vurguladı.
Tarsus Adalet Komisyonu Başkanı 
Ferhat Karakuş ise, baronun ve 
avukatların yargı sisteminin önemli bir 
parças ı  o lduğunu  söy leyerek , 
avukatların adale�n tesisinde en iyi 
hizme� verebilmeleri için adliyedeki 
aksaklıkların giderilmesi için el birliğiyle 
çalışmaktan mutluluk duyacaklarını 
ifade e�.

AKP AKDENİZ BELEDİYE
BAŞKAN ADAYI MUSTAFA

GÜLTAK’TAN, BAŞKANIMIZ AV.
BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “ADALETİN TESİSİ İÇİN
ADLİYELERDEKİ AKSAKLIKLAR GİDERİLMELİ”

01.02.2019

01.02.2019  06.02.2019

07.02.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus İlçe temsilcimiz ve 
yöne�m kurulu üyemiz Av. Cihan Öktem ile birlikte, Tarsus 
Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Erin’e makamında 

nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Ken�mizde toplumsal 
sorunların çözümünde 
kurumlar arası ile�şi-
me önem verdiklerini 
ifade eden Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz; 
toplumlar ın  adi l , 
barışçıl, huzurlu ve 

uygar bir yaşam standardına kavuşabilmesi için tüm kurumların, 
sivil toplum örgütlerinin birlik ve beraberlik içinde, ortak akılla 
hareket etmesi gerek�ğini ifade e�. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Jandarma Tabur 
Komutanı Binbaşı Mahmut Erin ise, avukatların toplumsal huzurun 
sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu belirterek, ken�n 
sorunlarına duyarlılık gösteren bir kurum olan Mersin Barosu ile 
her zaman el birliğiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyacağını 
ifade e�.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, Tarsus ilçe temsilcimiz ve 
yöne�m kurulu üyemiz Av. Cihan Öktem, yöne�m kurulu 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş ile birlikte Tarsus Ceza İnfaz 
Kurumları Kampüsü’nde incelemelerde bulunarak, Cezaevi’nin 6 
müdürü ile cezaevi koşulları hakkında fikir alışverişinde 
bulundular.

“CEZAEVLERİ İNSAN ONURUNA YAKIŞIR STANDARTLARA 
GETİRİLMELİ”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, cezaevinin iki müdürü ile 
birlikte Tarsus Cezaevini, insan haklarına uygunluğu yönünden 
inceleyip, avukat görüşme odalarının da eksikliklerini tespit 
ederek, sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, eksikliklerin 
giderilip cezaevi koşullarının daha elverişli hale ge�rilmesinde 
ortak görüşe varıldığını ve bu konuda ortak çalışmalar içerisinde 
olacaklarını belirterek, “Cezaevlerinde insan hak ihlallerinin 
önlenmesi ve yaşanmaması için, cezaevlerinin insan onuruna 
yakışır standartlara ge�rilmesi için hep birlikte gayret gösterilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda Tarsus Cezaevi müdürleri ile ortak 
çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“AVUKATLARIN CEZAEVLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
İYİLEŞTİRİLMELİ”

Cezaevinde müvekkilleriyle görüşmeye gelen avukatların yaşamış 
oldukları sorunların ve çözüm önerilerinin de ele alındığı ziyare�e 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, adalet sisteminin 
gelişmesinde önemli rol oynayan avukatların, çalışma şartlarının 
her koşulda iyileş�rilmesi gerek�ğini vurgulayarak, bu konudaki 
eksikliklerin giderilmesi için de işbirliğine karar verildiğini söyledi.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden cezaevi müdürleri 
ise, kutsal savunmayı bağımsız bir şekilde temsil eden avukatların, 
görevlerini rahatça yapabilmeleri için avukat görüşme odalarında 
iyileş�rme çalışmalarının yapılması, ayrıca cezaevinde tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi için ziyare�n faydalı olduğunu ifade 
ederek, Mersin Barosu ile bu konularda ortak çalışmalar yapmak 
istediklerini belir�.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, olağan genel kurul 
sonrası göreve başlamasının ardından yöne�m kurulumuzla 
birlikte yapmış olduğu protokol ziyaretleri kapsamında, Mersin İl 
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi makamında ziyaret e�. 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve 
Av. Bilgehan Yaşa ile birlikte, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Şahne’yi ziyaret eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatların adliye ve karakollarda yaşamış oldukları sıkın�ları dile 
ge�rerek, avukatların karakollarda ve emniye�e görevlerini ifa 
ederken sorun yaşamamalarının, savunma hakkının en temel 
özelliği olduğunu, adliye içerisinde ve adliye çevresinde alınan 
güvenlik önlemleri ile avukatların mağdur edildiğini, bu sebeple 
görevlerini yapmalarının zorlaş�rıldığını ifade e�. Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ayrıca, Emniyet Müdürlüğü’nü, özellikle asayiş 
ve uyuşturucu ile etkin mücadelesindeki başarısından dolayı tebrik 
e�.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Mersin İl Emniyet 
Müdürü Mehmet Şahne ise, avukatların karakollarda ve adliyede 
yaşamış oldukları sorunlarla ilgileneceğini ve avukatların 
mesleklerini ifa ederken herhangi bir sorun yaşamamaları için 
elinden geleni yapacağını söyleyerek, avukatlar ile emniye�n hep 
birlikte aynı amaç için çalış�klarını, birlikte hareket etmeleri 
durumunda Mersin'in daha yaşanabilir ve daha sorunsuz bir kent 
olacağı hususunu sözlerine ekleyerek, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

YEŞİLBOĞAZ: “UYGAR BİR YAŞAM İÇİN
KURUMLAR ARASI İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUZ”

MERSİN BAROSU VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SORUNSUZ BİR KENT İÇİN EL ELE VERDİ

YEŞİLBOĞAZ: “CEZAEVLERİNDE
İNSAN HAK İHLALLERİ ÖNLENMELİ”
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CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 
beraberinde CHP İl Başkanı Av. Adil Aktay ile birlikte, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�m 
kurulumuzu ziyaret ederek, Baro Odasında avukatlarla bir araya 
geldi.  Ken�n sorunları hakkında sohbe�n yapıldığı ziyare�n 
ardından, Baro Odası’nda avukatlarla bir araya gelen CHP 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 
“Demokrasinin pa�naj yap�ğı bir ülkede, demokrasiyi tekrar 

küllerinden yaratacaksak, hu-
kukun üstünlüğünü, kuvvetler 
ayrılı ilkesini yeniden sağlaya-
caksak, bunu yerel yöne�mler-
den başlatmamız gerek�ğini 
düşünüyorum” diyerek, ken�e 
arzulanan sosyal huzuru göz 

önünde bulundurarak; hiçbir ayrımcılık yapmadan, sosyal 
belediyecilik anlayışı ile herkese eşit hizmet götürmek için 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olduğunu 
söyledi. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap 
Seçer, daha sonra avukatların sorularını yanıtladı.
Ziyare�en duyduğu memnuniye� ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Vahap Seçer’e çalışmalarında başarılar diledi.

Mezitli Belediye Başkanı 
Neşe� Tarhan, yeniden 
belediye başkan adayı 
gösterilmesi sebebiyle, 
yerel seçim öncesinde 
CHP Mezitli İlçe Başkanı 
Bayram  Yı ldır ım  i le 
birlikte, Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m 
kurulumuza nezaket ziyare�nde 
bulunarak, görev süresi boyunca 
yapmış oldukları hizmetler ve hayata 
geçireceği projeler hakkında bilgiler 
verdi.  

NEŞET TARHAN: “İŞBİRLİĞİNİN 
OLUMLU DÖNÜŞÜMLERİNDEN 

MUTLUYUZ”
Mersin Barosu ile ortak hayata geçirmiş 
oldukları sosyal projelerin, olumlu 
dönüşümleri olduğunu kaydeden 
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 
“Mers in  Barosu  i le  imzalamış 
olduğumuz protokol kapsamında; 

dezavantajlı grup olan kadınlarımız ve 
çocuklarımıza yönelik sosyal yardım, 
hukuki destek, rehberlik ve koruma 
ih�yacının sağlanması konusunda 
Mersin Barosu’nun vermiş olduğu 
desteğin, olumlu sonuçlarını görüyoruz 
ve mutluyuz. Mersin Barosu ile ortak 
projelerimizi daha da geliş�rerek 
devam e�rme arzusundayız” diye 
konuştu.

BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: “SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ ÜLKEDE 

YAYGINLAŞTIRILMALIDIR”
Ziyare�en mutluluk duyduklarını ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz ise, “Kadınlarımızın 
ve çocuklarımızın haklarının 
korunması başta olmak üzere, 
b i rçok  konudaki  sosyal 
sorumluluk projeleri yerel 
yöne�mlerle, kurumlarla ve 
sivil toplum örgütleri ile ülke 
genelinde yaygınlaş�rılmalıdır. 
Yerel yöne�mleri, kurumları 
ve STK’ları  anlamlı kılan 

topluma ka�kları değerdir. Toplumun 
h e r  k o n u d a  b i l g i l e n d i r i l i p 
bilinçlendirilmesinde, sosyal içerikli 
projeler önemlidir. Mezitli Belediyesi ile 
yapmış olduğumuz ortak projelerin 
olumlu ne�celerini görmekten son 
derece mutluyuz. Sosyal belediyecilikte 
örnek projeleri hayata geçiren ve 
bizlerle işbirliğine önem veren Mezitli 
Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı tebrik 
ediyorum. Mezitli  Belediyesi ile 
kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte 
yürümeye devam etmek is�yoruz” 
ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yaklaşan yerel 
seçimler öncesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tara�ndan 
düzenlenen, ‘Mersin Başkanından Ne Bekliyor?’ konulu 
konferansa ka�ldı.
Kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin ka�lımıyla Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen 
t o p l a n � d a , 
ka�lımcıların 
g ö r ü ş l e r i 
alındı.  Baro 
Başkanımız Av. 
B i l g i n 
Ye ş i l b o ğa z , 
M e r s i n 
halkının yeni seçilecek başkanından herkes için adil ve 
ulaşılabilir hizmet anlayışının yanı sıra, ken�n ve ken�e yaşan 
insanların sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak 
amacıyla arzulanan girişimlerde bulunmasını, fiziki ya�rımların 
yapılmasını, çevresel ve kentsel sorunlara adil ve acil çözümler 
sunulmasını bekliyor. Mersin başkanından alışılmışın dışında, 
yepyeni bir yol haritası ve vizyon planı bekliyor. Mersin halkı, 
insanları ayrış�ran, ötekileş�ren değil; toplumu bütünleş�ren, 
toplumsal huzura katkı sağlayabilen bir yöne�m anlayışı is�yor” 
diye konuştu.

CHP MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI VAHAP SEÇER BAROMUZU ZİYARET ETTİ

YEŞİLBOĞAZ: “YEREL YÖNETİMLERİ ANLAMLI KILAN TOPLUMA KATTIKLARI DEĞERDİR”

YEŞİLBOĞAZ:  “MERSİN HALKI SORUNLARA
ADİL VE ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR”
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Mersin Bahçeşehir Koleji Kampüs 
Müdürü Pelin Güneş ve Kurumsal 
İle�şim Yöne�cisi Özlem Bora Alpar, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret ederek, Mersin 
Barosu ile Mersin Bahçeşehir Koleji 
arasında, indirimli eği�m hizmetleri 
sözleşmesi imzalandı.
Protokol kapsamında Mersin Barosu 
üyesi avukatlara ve baro personelleri ile 
birinci derece yakınlarına, Bahçeşehir 
Koleji Mersin ve Mezitli Kampüslerinde 
yap�racakları yeni kayıtlarda, 30 Aralık 
2019 tarihinde kadar geçerli olmak 
üzere, ilan edilen güncel eği�m ücretleri 
üzerinden %15 -%25 oranında eği�m 

indirimi sağlanacak.
Ziyare�en ve işbirliğinden mutluluk 
duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, sözleşmenin her iki 
tarafa da hayırlı olmasını temennisinde 
bulundu.
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Yardım ve İyilik Vak� 2019 yılı 
b i r inc i  dönem  Mütevel l i  Heye� 
Toplan�sına ka�ldı. 
Mütevelli Heye� Başkanı Halil Kur, kurum 
ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin 
ka�lımıyla Huzurevi’nde düzenlenen 
toplan�da konuşan Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Yardım ve 
İyilik Vak� ile birlikte sosyal projelerde yer 
almaya hazır olduklarını söyleyerek, 
toplumsal sorunların ken�n tüm kurum, 
kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin ortak 
mücadelesi ile çözülebileceğine vurgu 
yap�.
Mütevelli Heye� Başkanı Halil Kur ise, 
toplumsal sorunların dile ge�rilmesinde 
Mersin Barosu’nun öncü bir kurum 
olduğunu ifade ederek, Mersin Barosu ile 
birlikte çalışacak olmaktan mutluluk 
duyacaklarını ve sonucunun kent için 
olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. 

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç 
Hukukçular Kulübü üyeleri, Mersin 
Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
ziyaret ederek, hayata geçirecekleri 
projelerde Mersin Barosu’ndan destek 
istediler. Ziyaret kapsamında kulüp 
üyeleri, TEMA Vak�’nın gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak 
a m a c ı y l a 
geçekleş�rdiği LAW 
e t k i n l i k l e r i n e 
v e r m i ş  o l d u ğ u 
katkılardan dolayı, 
E L S A  T ü r k i y e 
( A v r u p a  G e n ç 
H u k u k ç u l a r 
Derneği) tara�ndan 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz adına, Erzurum Kapıkale 
Ha�ra Ormanı’na fidan bağışının 
yapıldığı belgeyi takdim e�.
Yöne�m kurulu üyesi Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Genç Hukukçular 
Komisyonu Başkanı Av. Mert Avcı ve Staj 
E ğ i � m  M e r kez i  B a ş ka n ı  Ka s ı m 
Kozanoğlu’nun da bulunduğu ziyare�e, 
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Türkiye’de hukukçu olmanın zor 
olduğunu belirterek, “Ülkemizde içinde 
bulunduğumuz süreç, hukukçular için 
hiç de olumlu değil. Bu süreci tersine 
çevirmek sizlerin elinde. Mesleki açıdan 
d ı ş a  a ç ı l ı p  ya p m ı ş  o l d u ğ u n u z 
projelerinizden dolayı sizleri tebrik 
ediyorum. Yapmış olduğunuz her 
projede sizlere destek olmaya hazırız” 
diye konuştu. Baro Başkanı Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, daha sonra avukatlık 
mesleğinin uygulamaları hakkında 
bilgiler verdi.

“ERZURUM KAPIKALE HATIRA 
ORMANI’NA MERSİN BAROSU ADINA 

FİDAN BAĞIŞI YAPILDI”
Mersin Barosu’nun başarılı çalışmalar 

yap�klarını ve baronun tüm faaliyetlerini 
takip e�klerini ifade eden hukuk 
fakültesi öğrencileri, baroyla birlikte 
hareket ederek, daha ak�f çalışmalar 
içerisinde yer almak istediklerini 
söylediler. Özellikle icra iflas hukuku 
alanında destek isteyen kulüp üyeleri, 
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kuruluna gösteriş olduğu 
ilgiden dolayı teşekkür e�ler. Daha 
sonra kulüp üyeleri, TEMA Vak�’nın 
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak amacıyla geçekleş�rdiği 
LAW etkinliklerine vermiş olduğu 
katkılardan dolayı, ELSA Türkiye (Avrupa 
Genç Hukukçular Derneği) tara�ndan 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz adına, Erzurum Kapıkale 
Ha�ra Ormanı’na fidan bağışının 
yapıldığı belgeyi takdim e�.

CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı 
Sabit Yelkovan, yaklaşan yerel seçimleri 
öncesinde Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Nüfusun bakımından yoğun ve hareketli bir 
bölge olan Akdeniz ilçesinin sorunlarının 
konuşulduğu ziyare�e, Başkan Adayı Sabit 
Yelkovan göreve geldiği takdirde hayata 
geçireceği projeler hakkında bilgiler verdi. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Akdeniz ilçesinin altyapı ve sosyal yönden 
geliş�rilmesi gereken bir bölge olduğunu 
söyleyerek, başkan adayı Sabit Yelkovan’a 
başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ: “TOPLUMSAL
SORUNLAR ORTAK

MÜCADELE İLE ÇÖZÜLEBİLİR”

CHP AKDENİZ BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI SABİT YELKOVAN’DAN,

BARO BAŞKANIMIZ AV.
BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YAŞANABİLİR BİR DÜNYAYA KATKI SAĞLAYAN
MERSİN BAROSU ADINA FİDAN BAĞIŞI

MERSİN BAROSU İLE MERSİN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ARASINDA
‘İNDİRİMLİ EĞİTİM HİZMETİ’ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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