


Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Anamur Avukatlar Odası’nı ziya-
ret ederek, meslektaşlarının yeni adli 
yılını kutladı. Anamur ilçe temsilci-
miz Av. Işıl Sönmez’in de bulunduğu 
ziyarette Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Adalet Bakanlığı yargı 
sisteminin sorunlarına el atmalıdır. 
Yargıya güvenin yeniden sağlanması 
için, yargı siyaset üstü olmalı ve liya-
kat unsuru etkin kılınmalıdır” dedi.

“YARGI SİYASET ÜSTÜ OLMALI”
Yeni adli yılda ülkemizin adalete daha 
çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hâ-
kimler, savcılar ve avukatlar olarak; 
bağımsız ve tarafsız bir yargının sağ-
lanması ve adaletin tecellisi için hep 
birlikte özveriyle çalışmak zorundayız. 
Vatandaşların yargıya olan güveninin 
yeniden sağlanması için yargının ba-
ğımsız ve tarafsız olması gerekir. Bunun 
için öncelikle yargı siyaset üstü olmalı 
ve liyakat unsuru etkin kılınmalıdır. 
Yargı mensuplarının mesleğe alınması, 
atanması ve terfisi liyakat ve objektif 

kriterlere dayanmalıdır. Yargıya olan 
güveninin yeniden sağlanması için acil 
yasal düzenlemeler yapılmalı. Bir dev-
leti ayakta tutan en önemli unsurların 
başında, o ülkenin hukuk sistemi gelir. 
Adalet yoksa ülkemizin geleceği de yok, 
barış da yok, huzur da yok. Adalet Ba-
kanlığı’nın yargı sisteminin sorunlarına 
el atması gerekmektedir” diye konuştu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında ayrıca, meslektaşları-
nın talepleri doğrultusunda Anamur’a 
yeni bir Adalet Sarayı yapılması ve ad-
liyede personel eksikliğinin giderilme-
si için Anamur Başsavcısı Oğuz Şükrü 
Ener ile görüştüğünü söyleyerek, bu 
sorunların çözümü için birlikte iyi ni-
yetli adımlar attıklarının bilgisini verdi.

 “ADALET BAKANLIĞI, YARGI SİSTEMİNİN 
SORUNLARINA EL ATMALI”

09.06.2018

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Baro-
su’na kayıtlı Avukatımız Ahmet Şaşmaz’ın Erdem-
li’deki avukatlık ofisinin açılışını; Barosu yönetim 
kurlu üyemiz ve Erdemli İlçe Temsilcimiz Av. Hülya 
Yavuz Benzer ve meslektaşlarıyla birlikte yaptı.
Toplumun tek sözcüsünün avukatlar olduğunu,  
avukatlık mesleğinin çok geniş bir yelpazede so-
rumluluk ve görev yükleyen bir meslek olduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Meslektaşımızın açmış olduğu ofisin, hukukun 
üstünlüğüne ve adalete erişime katkı sağlayacağı-
na yürekten inanarak, Erdemli halkına ve meslek-
taşımıza hayırlı olmasını temenni diyorum” dedi.

AV. AHMET ŞAŞMAZ 
AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

17.08.2018

Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 30 Ağustos coş-
kusunu kent protokolü, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, 
kamu kurum ve kuruluş ile 
oda temsilcileri, öğrenciler 
ve vatandaşlarla birlikte 
Cumhuriyet Alanı’nda dü-
zenlenen törenle kutladı.
Protokolün sırasıyla Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması ve çeşitli etkinliklerle ger-
çekleşen tören, resmi geçitle sona erdi. Etkinlik, Mersin Valisi Ali İh-
san Su’nun Kültür Merkezi’nde tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “30 Ağustos, Türk milletinin 
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferle-
rin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür. 30 Ağustos’ta Türk ulusunun 
din, dil, ırk, mezhep gözetmeden, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 
birlikte göstermiş olduğu kahramanlıkla, işgalci emperyalist güçle-
re karşı gereken cevap verilmiştir. 30 Ağustos Zaferi, emperyalizme 
en büyük tokat olmuştur, emperyalizmin hüsranıdır. Özgürlüğümü-
zün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bu büyük zaferi bizlere yaşa-
tan başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

BAROMUZ 30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLADI

30.08.2018



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında ayrıca, meslektaşları-
nın talepleri doğrultusunda Anamur’a 
yeni bir Adalet Sarayı yapılması ve ad-
liyede personel eksikliğinin giderilme-
si için Anamur Başsavcısı Oğuz Şükrü 
Ener ile görüştüğünü söyleyerek, bu 
sorunların çözümü için birlikte iyi ni-
yetli adımlar attıklarının bilgisini verdi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 30 Ağustos coş-
kusunu kent protokolü, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, 
kamu kurum ve kuruluş ile 
oda temsilcileri, öğrenciler 
ve vatandaşlarla birlikte 
Cumhuriyet Alanı’nda dü-
zenlenen törenle kutladı.
Protokolün sırasıyla Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması ve çeşitli etkinliklerle ger-
çekleşen tören, resmi geçitle sona erdi. Etkinlik, Mersin Valisi Ali İh-
san Su’nun Kültür Merkezi’nde tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “30 Ağustos, Türk milletinin 
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferle-
rin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür. 30 Ağustos’ta Türk ulusunun 
din, dil, ırk, mezhep gözetmeden, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 
birlikte göstermiş olduğu kahramanlıkla, işgalci emperyalist güçle-
re karşı gereken cevap verilmiştir. 30 Ağustos Zaferi, emperyalizme 
en büyük tokat olmuştur, emperyalizmin hüsranıdır. Özgürlüğümü-
zün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bu büyük zaferi bizlere yaşa-
tan başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

BAROMUZ 30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLADI

YEŞİLBOĞAZ: “YENİ ADLİ YILA KAYGI 
İÇERİSİNDE GİRİYORUZ”
Mersin Barosu tarafından 2018-2019 
adli yıl açılış töreni düzenlendi. Atatürk 
Anıtına çelenk sunumunun yapıldığı 
törende konuşan Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, adalete 
ve yargıya güvenin yeniden acil te-
sis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 
“Adalet terazisinden geçmiş bir devlet 
düzeni inşa edilmeli. Yargı, 80 milyon 
insanın adalet beklentisine cevap ver-
melidir. Yargı organlarında nicelik ve 
nitelikte kalite yükseltilirse, adalete ve 
yargıya güven artar. Ülkemizdeki siya-
sal, ekonomik ve yargıya yönelik bir-
çok sorun da çözüme kavuşur” dedi.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tö-
rene Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, yönetim kurulumuz, avukatlar 
ve stajyer avukatlar katıldı. İlk olarak 
Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, 
daha sonra saygı duruşunda bulunarak, 
İstiklal Marşı okundu. Yaptığı açıklama-
da, gerek mesleğin sorunlarını, gerekse 
yargı sistemindeki sorunları her fırsatta 
haykırdıklarını, ancak sorunlara çözüm 
beklerken, yeni adli yıla yine kaygı, 
üzüntü ve tedirginlik içerisinde girdik-
lerini ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü adalet çarkı 
tersine dönmektedir, hukukumuz her 
geçen gün daha da yara almaktadır, 
adalete güven her geçen gün daha 
da azalmaktadır. Ülkemizde geçmiş-
te adalete güven % 70'lerde iken bu 
oran günümüzde % 30'lara düşmüş-
tür. OHAL KHK’larıyla yapılan düzen-
lemelerin çok önemli bir kısmı sa-
vunma alanını düzenlemektedir. KHK 
ile özellikle mesleğimize ve savunma 
hakkına yönelik yapılan düzenleme-
ler, hukuk devletinde rastlanmayacak 
bir biçimde yapılmış ve hukukumu-
za büyük darbe inmiştir. Toplumun 
hukuka olan güvenini büyük ölçüde 
sarsmıştır. KHK’lar ile avukatların 
çalışma hakları gasp edilmiştir. KHK 
hükümlerinin çoğunluğu geçici de-
ğil, olağanüstü hal süresini aşan ka-
lıcı düzenlemelerdir. OHAL’in kalk-
tığı söylenmesine rağmen getirdiği, 
yasaklamalar ve kısıtlamalar devam 
etmektedir. Bu KHK’lar insan hakları, 
parlamenter demokrasi ve hukukun 

üstünlüğünün üzerinde ciddi tehdit ya-
ratmaktadır. Savunma hakkı güvencesiz 
hale getirilmemelidir” diye konuştu.

“YARGI 80 MİLYON İNSANIN ADALET 
BEKLENTİSİNE CEVAP VERMELİ”
“Adalete ve yargıya güvenin yeniden 
acilen tesis edilmesi gerektiğine vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Yargıya güvenin artırılması 
için liyakat unsuru etkin kılınmalı, yargı 
mensuplarının mesleğe alınması, atan-
ması ve terfisi liyakat ve objektif kriter-
lere dayanmalıdır. Yargı organlarında 
nicelik ve nitelikte kalite yükseltilirse, 
adalete ve yargıya güven artar. Ülkemiz-
deki siyasal, ekonomik ve yargıya yö-
nelik birçok sorun da çözüme kavuşur.
Hükümet, yargı içine yuvalanmış cema-
atlere karşı yeterli derecede mücadele 
edememiştir. Yargı cemaatlerden te-
mizlenmelidir, yargı yozlaşmış kadro-
lara, cemaatlere teslim edilmemelidir. 
Yargının 80 milyon insanın adalet bek-
lentisine cevap vermelidir. Bunun için 
yargı mensuplarına gerçek anlamda ba-
ğımsızlık güvencesi verilmeli ki, tarafsız-
lık ilkesi işleyebilsin ve yargıçlar her tür-
lü korku ve endişeden uzak, adil karar 
verebilsin. Bireysel iradelerin devre dışı 
kaldığı bir hukuk sisteminde, adaletten 
söz etmek mümkün değildir. Adaletin 
ve adalete güvenin olmadığı bir toplum-
da da anarşi başlar” ifadesini kullandı.

“ADALET TERAZİSİNDEN GEÇMİŞ 
DEVLET DÜZENİ İNŞAA EDİLMELİ”
Açıklamasında, hukuk devletinin ön 
koşulunun bağımsız yargı olduğunu 
belirten Yeşilboğaz, adaleti egemen 
kılmak için, öncelikle adalet terazi-
sinden geçmiş bir devlet düzeni inşa 
edilmesi gerektiğini vurguladı. Adil 
yargılanma ve hukuk güvenliği konula-
rına işlerlik kazandırılması gerektiğini 
ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Adalet terazisini tutarken 
elimiz titrememelidir. Tarafsızlığını ve 
bağımsızlığını yitiren hâkimler karşı-
sında adaletin tek bekçileri avukat-
lardır. Çünkü avukatların efendileri 
olmadığı gibi, biat ta etmezler. Hâkim 
ve Savcılarımızın ‘Savunma, yargının 
kurucu unsurudur’ cümlesini içselleş-
tirmelerini istiyoruz. Atatürk ilkeleri-
ne, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devletine bağlı olan biz avukatlar; hu-
kukun üstünlüğüne yaşamsal önem-
de katkı sunmaktayız. Savunma yoksa 
yargı da yoktur, adalet de yoktur. Ba-
ğımsız ve tarafsız bir yargının olmadı-
ğı yerde hukuk devleti yoktur” dedi.

devamı arka sayfada

2018-2019 ADLİ YIL 
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

03.09.2018



“HUKUKSUZLUKLARA KARŞI ÇIKAN 
BAROLAR VE AVUKATLAR HEDEF 
GÖSTERİLİYOR”

Hak arama özgürlüğünün temsilcisi 
olan avukatların; siyasi otoriteye bağ-
lanmak, çeşitli baskı ve sindirme yön-
temleriyle susturulmak istendiği, asılsız 
iddialarla tutuklandığı günlerden geç-
tiklerini ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlar ve barolar 
her zaman hukukun, yargının, insan 
haklarının korunması ve adaletin tesisi 
için mücadele etmişlerdir. Ancak gü-
nümüzde, hukuksuzluklara karşı çıkan 
barolar ve avukatlar ne yazık ki hedef 
gösterilmektedir. Savunmayı temsil 
eden avukatlık mesleğine yönelik ola-
rak fiili ve hukuki hak kısıtlamaları, 
avukatların savunma görevini yaparken 
karşılaştıkları engellemeler, avukatların 
dosyalardan yasaklanmasına dair dü-
zenlemenin OHAL ile birlikte getirilmiş 
olduğu son durumun ve de politik ceza 
davalarına bakan avukatların kriminali-
ze edilmesi ve sanıklaştırılması sorunu; 
ayrıca avukatlara yönelik olarak gözaltı-
lar ve tutuklamaların yaygın bir şekilde 
kullanılmasıyla, savunma mesleğinin 
işlevsizleştirilmeye çalışılması, savun-
manın ne kadar baskı altında olduğu-
nun en açık göstergesidir. Ülkemiz de 
müvekkilinin hakkını savunan, arayan 
birçok avukat, müvekkilleriyle birlikte 
yargılanmaktadır” şeklinde konuştu.
Ülkemizde avukatlara yönelik sözlü ve 
fiili saldırıların her geçen gün arttığını 
ve avukatların görev yaptıkları yerlerde 

güven ortamının giderek yok olduğunu 
sözlerine ekleyen Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Yargının vazgeçilmez un-
surlarından biri olan avukatlara yapılan 
bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. 
Görevi başındaki meslektaşımıza yapı-
lan bu saldırıları şiddetle kınıyor, bu tür 
saldırıların avukatlık mesleğimizi yürüt-
memize engel olamayacağını, savunma-
nın susturulamayacağını bir kez daha 
söylüyoruz. Avukatlık Kanunumuzun, 
çağdaş ve amaca uygun şekilde değişti-
rilmesini istiyoruz. Hukuk fakültelerinin 
açılmasının sıkı kurallara bağlanmasını, 
avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavları-
nın ivedi olarak getirilmesini istiyoruz.
Bu vesileyle; yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen adaletin 

bekçiliğini yapan, cübbesini onurla 
taşıyan, demokrasinin, insan haklarının 
ve hukuk devletinin en büyük 
güvencesi, savunmanın temsilcileri 
olan değerli meslektaşlarımızın adli yılı 
açılışını kutluyor, adalet hizmetlerinde 
kalite standartlarının yükseltilmesini, 
böylelikle vatandaşımıza en iyi adalet 
hizmetinin sunulmasını talep ediyorum. 
Yeni adli yılın tüm hukuk camiasına, 
avukatlarımıza, hâkim ve savcılarımıza, 
adliye çalışanlarımıza ve halkımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyor, başta 
hukuk alanında çok önemli devrimler 
yapan Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve görevi 
başında şehit olan yargı mensuplarımızı 
rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanlığı tarafından, 
2018-2019 adli yıl açılışı nedeniyle Baro 
Odası’nda kutlama töreni düzenlendi.
Mersin Adliyesi 4. Kat Baro Odası’ndan 
düzenlenen kutlama törenine, Mer-
sin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Ercan, Mersin Adalet Komis-
yonu Başkanı Mustafa Kahveci, avukat-
larımız ve stajyer avukatlarımız katıldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
yaptığı konuşmasında, avukatların yar-

gının asli kurucuları olduğuna dikkat 
çekerek, “Bu nedenle avukatların so-
runları da yargıdan, yargı bağımsızlığın-
dan ayrı düşünülemez. Yargı bağımsız-
lığının olmadığı bir yerde, savunmanın 
da bağımsız olması mümkün değildir. 
Ülkemizde yaşanan tüm  yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen adaletin bek-
çiliğini yapan, cübbesini onurla taşı-
yan, demokrasinin, insan haklarının ve 

hukuk devletinin en büyük güvencesi, 
savunmanın temsilcileri olan değer-
li meslektaşlarımızın adli yılı açılışını 
kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Mersin Cum-
huriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve 
Mersin Adalet Komisyonu Başkanı 
Mustafa Kahveci, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın ve tüm avukatla-
rımızın tek tek yeni adli yılını kutladı.

2018-2019 ADLİ YIL AÇILIŞI BAROMUZDA KUTLANDI

03.09.2018

03.09.2018



bekçiliğini yapan, cübbesini onurla 
taşıyan, demokrasinin, insan haklarının 
ve hukuk devletinin en büyük 
güvencesi, savunmanın temsilcileri 
olan değerli meslektaşlarımızın adli yılı 
açılışını kutluyor, adalet hizmetlerinde 
kalite standartlarının yükseltilmesini, 
böylelikle vatandaşımıza en iyi adalet 
hizmetinin sunulmasını talep ediyorum. 
Yeni adli yılın tüm hukuk camiasına, 
avukatlarımıza, hâkim ve savcılarımıza, 
adliye çalışanlarımıza ve halkımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyor, başta 
hukuk alanında çok önemli devrimler 
yapan Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve görevi 
başında şehit olan yargı mensuplarımızı 
rahmetle anıyorum” diye konuştu.

hukuk devletinin en büyük güvencesi, 
savunmanın temsilcileri olan değer-
li meslektaşlarımızın adli yılı açılışını 
kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Mersin Cum-
huriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve 
Mersin Adalet Komisyonu Başkanı 
Mustafa Kahveci, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın ve tüm avukatla-
rımızın tek tek yeni adli yılını kutladı.

2018-2019 ADLİ YIL AÇILIŞI BAROMUZDA KUTLANDI

YEŞİLBOĞAZ: “EN BÜYÜK DÜŞMAN 
YOZLAŞMIŞ HUKUKTUR, TOPAL 
ADALET SİSTEMİDİR”
Mersin Barosu Başkanlığı, 2018-2019 adli 
yıl açılışı nedeniyle resepsiyon düzenledi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan Vekilimiz Av. Gazi Özdemir ve 
yönetim kurulu üyelerimizin ev sahip-
liğinde Mersin Barosu Sosyal Tesisleri 
Lokali’nde düzenlenen resepsiyona, 
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Musta-
fa Ercan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı 
Sabri Kılıç, Mersin Adalet Komisyonu 
Başkanı Mustafa Kahveci, İl Emniyet 
Müdür Yrd. Ömer Akpınar, 1. İdare 
Mahkemesi Başkanı Mustafa Serden-
geçti, CHP Mersin Milletvekilleri Av. 
Alpay Antmen, Av. Ali Mahir Başarır 
ve Cengiz Gökçel, CHP İl Başkanı Av. 
Adil Aktay, AKP Mersin Milletvekilleri 
Av. Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, 
KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Vol-
kan İnanıroğlu, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Burhanettin Koca-
maz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet 
Tarhan, Toros Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Korkmaz, Noter Odası 
Başkanı Ahmet Yeşildağ, avukatlar, stj. 
avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

“BİAT ETMEDEN ADALETİN BEKÇİSİ 
OLDUK”
Gecenin açılış konuşmasını yapan Mer-
sin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, yeni adli yılın, ülkemize ve milleti-
mize umut ışığı olması gerektiğini ifade 
ederek, “İnsanlara adalet umudu vere-
bilmek için de, hukukun üstünlüğü ve 
bununla birlikte vatandaşların adalete 
olan güveni sağlanmalıdır. Hâkimiyle, 
savcısıyla, avukatıyla, önümüzde yoğun 
ve zor bir süreç bizleri bekliyor. Hukuk 
devletinin var olmasında ve yaşatılma-
sında en büyük rolü üstlenen, bağımsız 
ve tarafsız yargının üç sacayağından 

biri olan biz avukatlar; 
her zaman, her yerde ve 
her durumda korkusuz-
ca sorumluluğumuzun 
bilincinde olduk,  biat 
etmeden adaletin bekçi-
leri olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz. Ülkemi-
zin içinde bulunduğu zor 
şartlar altında hassas ve 
zor görevlerimizi, özve-
riyle sürdürmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

“HUKUKUN YOZLAŞMASINA SESSİZ 
VE SEYİRCİ KALAMAYIZ”
Gün, yargının kurucu bileşenleri olarak 
hep birlikte ülkemize, hukuka, adalete, 
demokrasiye, uğrunda bedeller ödedi-
ğimiz özgürlüğümüze ve bağımsızlığı-
mıza sahip çıkma günü olduğuna vurgu 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bu değerlerimize hukukçular olarak 
biz öncülük edip sahip çıkmazsak, kim 
sahip çıkacak?  Hukukumuzun yoz-
laşmasının ve yozlaştırılmasının kar-
şısında sessiz ve seyirci kalmamalıyız. 
Bunun için üstünlerin hukukunu değil, 
hukukun üstünlüğünü yeniden tesis 
etmeli, savunmalı ve korumalıyız. En 
büyük düşman adaletsizliktir, yozlaş-
mış hukuktur, topal bir adalet sistemi-
dir. Bir devlet varlığını; silahla, sopayla 
değil, bağımsız ve tarafsız adaletin te-
sisi ile sürdürebilir” ifadesini kullandı.

 “DEVLETİN AYAKTA KALMASI, 
O ÜLKENİN HUKUK SİSTEMİ İLE 
DOĞRUDAN İLGİLİDİR”
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz avu-
katlar sadece mahkeme salonlarında 
ve bürolarımızda değiliz. Unutmama-
lıyız ki bizler ezilen, haksızlığa uğra-
yan insanların, yok edilmek istenen 
doğanın, sesi çıkmayan hayvanların 
sesiyiz. Kısacası haksızlığa uğrayanlar 
neredeyse, biz de oradayız. Sesini çı-
karamayan kim varsa, onlar için bizler 
sırtımızı hukuka dayayarak, adalet-
li yargılama için mücadele ediyoruz. 
Herkes için demokrasiyi, adaleti, insan 
haklarını savunmak için mücadele edi-
yoruz. Bir toplumda adalet olmazsa ne 
huzur, ne de barış olur. Huzur ve barış 
olmayan bir toplumda sosyo-ekonomik 
kalkınmanın olması mümkün değil-

dir. Dolayısıyla devletin ayakta kalma-
sı da, yok olması da o ülkedeki hukuk 
sisteminin işleyişiyle doğrudan ilgilidir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ise adaletin önemini 1922 yılında şu 
sözleriyle en güzel şekilde ifade et-
miştir: “Hükümet, memlekette yasayı 
egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmak-
la görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek 
önemlidir. Bu sebeple adalet siyaseti-
mizi de açıklamayı faydalı buluyorum. 
Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, 
evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabet-
le, güvenle adaleti dağıtmaktır. İkinci 
olarak, toplumumuzu ve toplumları 
adalet düzeyi derecesinde bulundur-
mak zorundayız. Bu hususları karşıla-
mak için mevcut yasa ve usullerimizi, 
bu görüş noktalarından düzeltmekte-
yiz, yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz. 
Bu nedenle her bağımsız devletin bir 
ayrılmaz hakkı olan adalet dağıt-
ma görevine kimseyi karıştıramayız.”

“BİR GÜN HERKESİN ADALETE VE 
DEMOKRASİYE KAVUŞMASINI UMUT 
EDİYORUM”
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ,‘Adalet Mülkün Temelidir’ 
sözünden hareketle biz hukukçular 
olarak amacımız; millet huzurunda 
sadakat yemini ile giydiğimiz ve adına 
cübbe dediğimiz ateşten bir gömlek 
içerisinde; vicdanımızın sesiyle, büyük 
bir inançla ve azimle sadece adalete 
hizmet etmek olmalıdır. Atatürk ilkele-
rine, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devletine bağlı hukukçular olarak; yar-
gının bağımsız bir yapıya kavuşması 
için yargının tüm bileşenlerinin gerekli 
sorumluluk ve özeni göstermesi ge-
rektiğini düşünerek, bir gün bu ülkede 
yaşayan herkesin adalete ve demok-
rasiye kavuşmasını umut ediyorum.
Bu vesileyle; Türkiye’nin gerçekten bir 
hukuk devleti olmasını, hukukun üs-
tünlüğünün, insan haklarının, bağımsız, 
adil yargılamanın, demokrasinin ve sağ-
duyunun egemen olmasını diliyor, baş-
ta hukuk alanında çok önemli devrimler 
yapan Cumhuriyetimizin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ve görevi başında 
şehit olan yargı mensuplarımızı saygıy-
la ve rahmetle anarak, yeni adli yılın 
ülkemize, milletimize, adaletin bekçisi 
avukatlarımıza ve yargı çalışanlarımıza 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.”

MERSİN BAROSU 2018-2019 ADLİ 
YIL AÇILIŞ RESEPSİYONU DÜZENLEDİ

03.09.2018



YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI TARSUS 
ADLİYESİ’NDE KUTLANDI

YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI 
TARSUS ADLİYESİ’NDE

KUTLANDI
2018-2019 yılı adli yıl açılışı, Tarsus 
Adliyesi’nde düzenlenen törenle 
kutlandı.
Törene Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus ilçe 
temsilcimiz ve yönetim kurulu üye-
miz Av. Cihan Öktem, Tarsus Cum-
huriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, CHP 
Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir 
Başarır, AKP Mersin Milletvekilleri 
Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Tar-
sus Belediye Başkanı Şevket Can, ha-
kimler, savcılar ve avukatlar katıldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Yeni adli yılın tüm hukuk 
camiasına, avukatlarımıza, hâkim 
ve savcılarımıza, adliye çalışan-
larımıza ve halkımıza hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

03.09.2018

Mersin Barosu Anamur ilçe temsil-
ciliğimiz, 2018-2018 Adli Yıl açılışını 
Anamur Cumhuriyet Alanı’ndan ve 
Baro Odası’nda düzenlenen törenle 
kutladı.
İlk olarak, Mersin Barosu Anamur 
İlçe Temsilcimiz Av. Işıl Sönmez, avu-
katlarımla birlikte Cumhuriyet Ala-
nı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunu-
mu yaptı. Daha sonra Baro Odası’nda 
devam eden kutlama çerçevesinde, 
Silifke İlçe Temsilcimiz Av. Işıl Sön-
mez tüm meslektaşlarının yeni adli 
yılını kutlayarak başarılar diledi.

ADLİ YIL AÇILIŞI 
ANAMUR’DA 

KUTLANDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Silifke Avukatlar Odası’nı ziyaret 
ederek, meslektaşlarının 2018-2019 
yeni adli yılını kutladı.
Ziyaret kapsamında meslektaşlarının 
mesleki sorunlarını da dinleyen Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, mesleğin 
ve meslektaşlarının yararına önemli ça-
lışmaların adımlarını attıklarını söyledi.
Konuşmasında, yargı bağımsızlığının ve 
tarafsızlığının sağlanamadığı bir hukuk 
sisteminde, toplumun yargıya güven 
duymasının mümkün olmayacağını 
ifade eden Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yargıda kalitenin 

sağlanması için kaliteli bir hukuk eğiti-
mi de çok önemli yer tutmaktadır. Bu 
nedenle Mersin Barosu olarak, meslek 
içi eğitime önem veriyoruz ve meslek-
taşlarımızı önümüzdeki süreçte yo-
ğun eğitim seminerleri bekliyor” dedi.
 
“YARGI CAMİASINDAKİ TÜM 
SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞMALI”
Avukatların ve baroların; demokrasinin, 
adaletin güvencesi olduğunu belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“2018- 2019 adli yılında demokratik 
hak ve özgürlüklerin toplumun tüm 
bireyleri için geçerli olmasını, hukukun 
üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının 
egemen olmasını, yargı camiamızdaki 
tüm sorunların çözüme kavuşmasını, 
insana, doğaya ve hayvanlara yönelik 
şiddetin son bulmasını temenni edi-
yor, yeni adli yılın ülkemize, meslek-
taşlarımıza, hukuk camiasına ve adalet 
bekleyen tüm yurttaşlarımıza hayır-
lı olmasını diliyorum” diye konuştu.

03.09.2018

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, SİLİFKE’DE 
MESLEKTAŞLARININ YENİ ADLİ YILINI KUTLADI
04.09.2018

Denizli Barosu’ndan Gazeteci-Yazar Av. 
Adil Giray Çelik, kaleme almış olduğu 
‘Osmanlı Darülfünun Mekteb-i Hu-
kuk’ta Çiçek Süreyya Ağaoğlu’ adlı kitabı 
için Mersin Barosu tarafından düzenle-
nen imza gününde kitapsever meslek-
taşlarıyla buluştu. Tüm gelirinin ihtiyaç 
sahibi avukatlar ve yaşamını kaybeden 
avukatların çocuklarına bağışlandığı ki-
tapta, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın 
Avukatı olan Süreyya Ağaoğlu’nun, Os-

manlı döneminden Cumhuriyete kadar 
olan süreçte kadınların hukuk alanında 
vermiş olduğu mücadele anlatılıyor.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz’ın ev sahipliğinde, Mersin Baro 
Odası’nda düzenlenen imza günü-
ne ilgi gösteren kitapsever avukat-
lar, Gazeteci-Yazar Av. Adil Giray 
Çelik ile kitabın içeriği ve önemi hak-
kında sohbet etme imkânı buldular.

devamı arka sayfada

AV. ADİL GİRAY ÇELİK’İN KALEMİNDEN İLK 
KADIN AVUKAT SÜREYYA AĞAOĞLU

07.09.2018



YEŞİLBOĞAZ: “DİĞER MESLEK 
GRUPLARINDAKİ KADINLARIN 
MÜCADELELERİ DE ANLATILMALI”
Konuşmasında, Av. Adil Giray Çelik’in 
kaleme aldığı ve kitap baskısını Türki-
ye Barolar Birliği’nin yapmış olduğu, 
Türkiye’nin ilk kadın Avukatı olan Sü-
reyya Ağaoğlu’nun, kadınların hukuk 
alanında vermiş olduğu mücadeleyi 
anlatan ‘Osmanlı Darülfünun Mekteb-i 
Hukuk’ta Çiçek Süreyya Ağaoğlu’ adlı 
kitabın imza gününü Mersin Barosu’n-
da gerçekleştirmenin mutluluğunu ya-
şadıklarını ifade eden Baro Başkanımız 
Av.h Bilgin Yeşilboğaz, “Bu etkinliğimiz 
Mersin Barosu’nda bir ilktir. Hukukçu 
meslektaşımızın bu önemli kitabını, 
imza günü düzenleyerek tanıttık. Sü-
reyya Ağaoğlu Türkiye’nin ilk kadın 
Avukatı olup, Türkiye’deki kadınların 
hukuk alanındaki mücadeleci ruhunun 
bir simgesidir. Bu kitap, tarihte kadınla-
rın hukuk alanındaki mücadelesini an-
latan bir kitaptır. Kitapta, Osmanlıdan 
günümüze gelişen hukuk sisteminde, 
kadınların rolü çok iyi bir şekilde izah 
edilmiştir. Tüm hukukçular ve kadın 
mücadelesine gönül veren vatandaş-

larımız için örnek alınması, okunması 
gereken bir yaşam hikâyesidir. Diğer 
meslek gruplarında öne çıkan kadınları-
mızın vermiş olduğu mücadelelerin de 
anlatıldığı kitapların, topluma kazandı-
rılması için herkesin elinden geleni yap-
masını tavsiye ediyorum” diye konuştu. 

AV. ADİL GİRAY ÇELİK: “KİTABIN 
GELİRİ İHTİYAÇ SAHİBİ AVUKATLARA 
VE ÇOCUKLARINA BAĞIŞLANIYOR ”
Kitabın içeriği ve önemi hakkında bilgi-
ler veren Av. Adil Giray Çelik, Süreyya 
Ağaoğlu’nun Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde önemli bir köprü olduğu-
nu ifade ederek, “Süreyya Ağaoğlu, 
Cumhuriyete açılan bir penceredir. O 
geçişi kendi bünyesinde çok iyi bir şe-
kilde bütünleştirmiştir. Babası Ahmet 
Ağaoğlu ise Azerbaycan’ın ilk hukuk 
fakültesini bitirmiştir. Süreyya Ağa-
oğlu böyle bir hukukçu kimliğinden 
geliyor. Kitap, 1830 yılından itibaren 
Osmanlı döneminin kadın eğitimini 
anlatıyor. Cumhuriyet devrimlerinin 
kazanımlarını anlatan; yüz yıllık sü-
reçte nereden nereye geldiğimizi çok 
açık gösteren bir kitap. Kadın aydın-

lanmasını, kadın eğitimini ve Osmanlı-
dan Cumhuriyet dönemine kadar olan 
hukuk eğitimini anlatan bir kitap daha 
önce hiç yayınlanmadı. Bu konuyu ki-
tap haline getirdik. Gelirin tamamını 
ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza ve 
yaşamını kaybeden avukatların çocuk-
larına bağışlıyoruz” şeklinde konuştu.

07.09.2018

Toroslar Belediyesi tarafından 
her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen ve bu yıl 12.’si gerçekleşen 
3 Ocak Kurtuluş Kupası Resmi 
Kurumlararası Futbol Turnuvası 
kapsamında, Mersin Barosu Fut-
bol Takımı oynadığı ilk maçında 
rakibi Denizgücü’nü 2-1 yendi.
3 Ocak Mersin’in düşman işga-

linden kurtuluş günü kutlamaları 
çerçevesinde Bilge Kaan Stadı’nda 
düzenlenen turnuvada, ilk maçta 
hâkimiyeti ele geçiren Mersin Baro-
su, rakibi Denizgücü Sporu 2-1 yen-
di. Maçın ilk yarısını 1-0’lık skorla 
önde kapatan Mersin Barosu Futbol 
Takımı, maçın 2.yarısında da galip 
olarak, maçı 2-1 önde tamamladı. 

Maçın 25. dakikası ve 68. dakikasın-
da Mersin Barosu Takımımızdan Av. 
Serkan Mutlu’nun attığı iki gol ile 
Mersin Barosu sahadan galip çıktı.
Maçı izleyerek takımımıza des-
tek veren Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ilk 
maçta baromuza galibiyet sevinci 
yaşatan futbol takımımız tebrik etti.

MERSİN BAROSU TAKIMI İLK 
MAÇINDA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

03.10.2018



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, yönetim kurulu ile birlikte, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 80. yılında 
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törenlerle 
kent protokolü ve vatandaşlarla birlikte andı. 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreni, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın 
ve protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıy-
la başladı. Ardından Atatürk'ün yaşamını yitirdiği 
saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık say-
gı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı-
mız okundu. Baromuz, 7’den 70’e Mersinlilerle bir-
likte  Atası’nı bir kez daha saygıyla ve özlemle andı.
Mersin barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu, laik, demokratik 
ve aydınlık Türkiye’nin sembolü, büyük devrim-
ci ve düşünce adamı Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, ebediyete intikalinin 80. yılında bir kez 
daha saygıyla ve büyük özlemle anıyorum” dedi.

MERSİN BAROSU ATA’SINI ANDI
10.10.2018

Antalya Barosu tarafından 12.‘si düzen-
lenen geleneksel Atatürk Kupası ma-
çında, Mersin Barosu Basketbol takımı-
mız, rakibi Kocaeli Barosu’nu mağlup etti.
Antalya’da farklı illerin barolarının katılımıyla 
gerçekleşen turnuvada, Mersin Barosu basket-
bol takımımızdan Av. Rauf Sina Aycan, Av. Hasan 
Keleşoğlu, Av. Mert Keleşoğlu, Av. Tolga Gök-
men, Av. Hasan Canacankatan, Av. Mert Gözü, 
Av. Oğulcan Gök, Av. Hasan Erdal, Av. Kemal 
Şener ve Arda Semerci’den oluşan takımımız 
göstermiş olduğu üstün performans neticesin-
de rakibi Kocaeli Barosu’nu mağlup ederek ba-
romuza galibiyet sevinci yaşattı. Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, barolar arasın-
da yapılan turnuvalarda başarılara imza atan 
Mersin Barosu basketbol takımımızı tebrik etti.

MERSİN BAROSU BASKETBOL 
TAKIMIMIZ GALİBİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

27.10.2018

Antalya Barosu tarafından 12.‘si 
düzenlenen geleneksel Ata-
türk Kupası maçında, Mersin 
Barosu Basketbol takımımız, 
rakibi Alanya Barosu’nu mağ-
lup ederek, turnuvayı klasman 
birincisi olarak tamamladı.
Antalya’da farklı illerin barolarının 
katılımıyla gerçekleşen turnuva-
da; Av. Rauf Sina Aycan, Av. Hasan 
Keleşoğlu, Av. Mert Keleşoğlu, 
Av. Tolga Gökmen, Av. Hasan Ca-
nacankatan, Av. Mert Gözü, Av. 
Oğulcan Gök, Av. Hasan Erdal, 
Av. Kemal Şener ve Av. Arda Se-
merci’den oluşan Mersin Barosu 

basketbol takımımız, göstermiş 
olduğu üstün performans neti-
cesinde rakibi Alanya Barosu’nu 
mağlup ederek ,turnuvayı klas-
man birincisi olarak tamamladı.
 Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Atatürk Kupa-
sı maçında başarılı performans 
sergileyerek turnuvayı klasman 
birincisi olarak tamamlayan Mer-
sin Barosu Basketbol takımımız, 
bir başarıya daha imza atmıştır. 
Barolar arasındaki turnuvalar-
da üstün başarı sergileyen takı-
mımızdaki tüm meslektaşlarımı 
tek tek tebrik ediyorum” dedi.

MERSİN BAROSU BASKETBOL 
TAKIMIMIZ ATATÜRK KUPASI 

MAÇINDA KLASMAN BİRİNCİSİ OLDU

28.10.2018



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 95. yıldönümünü, düzen-
lenen törenle, kent protokolü, 
milletvekilleri, siyasi parti temsilcile-
ri, kurum, kuruluş, oda ve sivil top-
lum örgütleri temsilcileri, vatandaş-
lar ve öğrencilerle birlikte kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniy-
le düzenlenen tören, Mersin Valisi Ali 
İhsan Su’nun Kültür Merkezi Şeref Sa-
lonu'nda tebrikleri kabulü ile başladı.  
Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşlarıyla beraber bedeller öde-
yerek emperyalist güçlere karşı cum-
huriyeti kazandılar ve bizlere arma-
ğan ettiler. Bizlere düşen görev ise; 
bu kazanımlara sahip çıkmaktır. Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 95. yıldö-
nümünü kutluyor, bağımsızlık müca-
delemizin yüce önderi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını 
saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

MERSİN BAROSU CUMHURİYET BAYRAMI’NI 
MERSİN HALKIYLA BİRLİKTE KUTLADI

29.10.2018

YEŞİLBOĞAZ: “ÇARESİZ KALDIĞINDA 
ATATÜRK GİBİ DÜŞÜN”
Mersin Barosu, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı kutlamaları kapsamında 
‘Cumhuriyet Resepsiyonu’ düzenle-
di. Resepsiyonda Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Cumhuriyet Bayra-
mı’nı meslektaşlarıyla birlikte kutladı.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Bina-
sı’nda düzenlenen resepsiyona, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yönetim kurulu üyelerimiz ev sahipliği 
yaparak, konuklarla tek tek ilgilendi. 
Cumhuriyetimizin tam bağımsızlığı-
mızın ve geleceğimizin teminatı oldu-
ğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Cumhu-
riyetin içeriğinin, günümüzde içinin 
boşaltılması çabalarına karşı; ulusal 
değerlerimize ve cumhuriyetimize sa-
hip çıkılmalı, Cumhuriyetin kuruluş 
felsefesine geri dönülmelidir. Kısaca-
sı; tam bağımsız, çağdaş, özgür Tür-
kiye’nin ve hukuk devletinin yeniden 

kurulması için, Cumhuriyetimizin fab-
rika ayarlarına geri dönülmelidir” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN FABRİKA AYAR-
LARINA GERİ DÖNÜLMELİDİR”
Gecede günün anlam ve önemine iliş-
kin konuşma yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Benim En Büyük Eserim-
dir’ dediği Cumhuriyetimizin kuruluşu-
nun 95. yılını, Mersin Barosu ailesinin 
tüm ferdiyle birlikte kutluyor olmaktan 
onur duyduğunu ifade eden ederek, 
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusal 
kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 
direnişin başlangıcı olan Samsun’dan 
yola çıktığında, zihninde cumhuriyet 
kavramını şekillendirmiş, bu idealini 
gerçekleştirmek üzere güçlü bir prog-
ram hazırlamış, bu doğrultuda emin 
adımlar atmış, silah arkadaşlarının ka-
rarlı azmi ve destekleriyle nihayetinde 
bugünlere gelinmiştir. Bugün özgürlük 

günü, barış günü, adalet günü. Bugün 
nefes alabiliyorsak 95 yıl önce kurulan 
Cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriye-
timiz, tam bağımsızlığımızın ve gelece-
ğimizin en büyük güvencesidir. Cum-
huriyet, emperyalizme baş kaldırının 
adıdır. Cumhuriyet demek; demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, adalet, bağımsız-
lık, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, 
temel hak ve özgürlükler demektir. 
Halkın egemenliği, tam bağımsızlık, 
ulusal bütünlük, barışçılık, çağdaşlaş-
ma, laiklik ve kuvvetler ayrılığı ise Cum-
huriyetin temel değerleri arasında yer 
almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
devam ettirilmesi ve her geçen gün 
daha da yükseltilmesi; bu temel de-
ğerlere sahip çıkılması, Atatürk’ün dü-
şüncelerinin, ilke ve devrimlerinin çok 
iyi anlaşılması ve her kuşak yaşatılma-
sı ile mümkündür” şeklinde konuştu.

devamı arka sayfada

BAROMUZ CUMHURİYET BAYRAMI 
RESEPSİYONU DÜZENLEDİ

29.10.2018



“CUMHURİYETİN KURULUŞ 
FELSEFESİNE GERİ DÖNÜLMELİDİR”
Cumhuriyetin temel niteliklerinden bi-
risinin hukuk devleti olduğu unutulma-
ması gerektiğinin altını çizen Yeşilboğaz, 
bu nedenle ülkeyi yönetenlerin, vatan-
daşlara hukuk güvencesi sağlayan, ev-
rensel hukuk ilkelerinin var olduğu bir 
devlet düzeni oluşturulması gerektiğini 
kaydetti. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz konuşmasında, “Cumhuriyet rejimi 
demek, demokrasi sistemi ile yönetilen 
devlet şekli demektir. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin yönetim şekli olan 
Cumhuriyetin içeriğinin, günümüzde 
içinin boşaltılması çabalarına karşı; ulu-
sal değerlerimize ve cumhuriyetimize 
sahip çıkılmalı, Cumhuriyetin kuruluş 
felsefesine geri dönülmelidir. Kısaca-
sı; tam bağımsız, çağdaş, özgür Türki-
ye’nin ve hukuk devletinin yeniden ku-
rulması için, Cumhuriyetimizin fabrika 
ayarlarına geri dönülmelidir! Cumhu-
riyetimizin olmazsa olmaz temel taşla-
rından ve en önemli kazanımlarından 
birisi olan laiklik bir kenara itilmemeli-
dir. Eğer bir ülkede laiklik yaşam biçimi 
olmamışsa, o ülkede ne sosyal dev-
letten, ne demokratik yaşamdan, ne 
de hukuk devletinden bahsedebiliriz.
Cumhuriyet rejimi, insan hak ve hür-
riyetlerine gösterdiği saygıyla birlikte, 
çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyi-
ne ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren 
bir ortam oluşturmuştur. Çünkü cum-
huriyet rejimi, kamu yararını ön planda 
tutar ve gücünü millet iradesinden alır. 
Cumhuriyet rejimi, egemenliğin bir şah-
sa değil, millete ait olduğunu benimse-
yen bir rejim şeklidir” diye konuştu.

“CUMHURİYETİN EN ÖNEMLİ 
KAZANIMLARINDAN BİRİSİ HUKUK 
ALANINDA OLMUŞTUR”

Konuşmasında Cumhuriyetin en önem-
li kazanımlarından birisinin de hukuk 
alanında olduğunu belirten Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Atatürk, 
Cumhuriyet rejimi için yeni bir hukuk 
düzeni olması gerektiğini düşünmüş-
tür. Çöken bir imparatorluğun yasa-
ları ile Cumhuriyeti yürütebilmek de 
mümkün değildir. Osmanlı’da uygula-
nan şer’i hükümler, Cumhuriyetle bir-
likte yerini, laik esasa dayalı anayasa 
ve kanunlara bırakmıştır. 4 Ekim 1926 
yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun, 
cumhuriyetimizin bizlere büyük bir 
armağanıdır. Cumhuriyet ile birlikte 
özellikle kadınlarımızın çok büyük ka-
zanımları olmuştur. Cumhuriyet öncesi 
ikinci sınıf muamelesi gören kadınları-
mıza, Cumhuriyetle birlikte eğitim, iş, 
siyasi ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği 
sağlanmış, kadın ve erkek eşit haklara 
sahip olmuş, yasalar önünde eşit hale 
gelmiştir. Cumhuriyetin bize kazan-
dırmış olduğu bu değerler nedeniyle, 
lâik ve demokratik cumhuriyet rejimi, 
memleketimizin geleceği bakımından 
çok önemlidir ki, Anayasamızda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin idare şeklinin Cum-
huriyet olduğu hükmünün değiştirile-
meyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi 
edilemeyeceği, Anayasamızda ayrı bir 
hükümle teminat altına alınmıştır” dedi.

“ÇARESİZ KALDIĞINDA ATATÜRK GİBİ 
DÜŞÜN”
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Anadolu’da başlattığı bağımsızlık müca-
delesinin sadece Türkiye için değil, tüm 
mazlum milletler için örnek ve umut 
ışığı olduğunu belirten Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, ‘Çaresiz Kaldığında 
Atatürk Gibi Düşün!’ Norveç Atasözünü 
hatırlatarak, “Mersin Barosu olarak, hu-
kukun üstünlüğünü ve adaleti egemen 

kılmak için bizler de Atatürk gibi düşün-
meye devam edeceğiz. Atatürk ilke ve 
devrimlerinden, Cumhuriyet kazanım-
larından ödün vermeden, bu çizgide 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Hukukun üstünlüğüne, evrensel hukuk 
ilkelerine, demokrasiye sahip çıkma-
ya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“SÜNNET DEĞİL, FARZDIR 
CUMHURİYET”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, “Efendiler yarın Cum-
huriyeti ilan edeceğiz” diyerek Türk mil-
letine bağımsızlık ve özgürlük müjdesi-
ni veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşlarıyla beraber bedeller 
ödeyerek emperyalist güçlere karşı 
cumhuriyeti kazandılar ve bizlere ar-
mağan ettiler. Bizlere düşen görev ise; 
bu kazanımlara sahip çıkmaktır. Atatürk 
kendi elleriyle kurduğu cumhuriyeti 
Türk gençliğinin bekçiliğine bırakmıştır. 
Karanlık güçlerin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne hakim olmasına engel ol-
mak, bütün geçilen yolların, yapılan fe-
dakârlıkların, ödenen bedellerin bilin-
cinde olmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilelebet yaşamasını sağlamak hepimi-
zin asli görevidir. Usta Şair Can Yücel’in 
şiirinin son dizelerindeki gibi, ‘Çünkü 
Sünnet Değil, Farzdır Cumhuriyet’. Bu 
duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 95. yıldönümünü 
kutluyor, bağımsızlık mücadelemizin 
yüce önderi Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve 
rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuri-
yet, yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın 
tam bağımsız Türkiye!” diye konuştu.
Canlı müzik dinletisinin yapıldığı re-
sepsiyonda, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve avukatlarımız 
10. Yıl Marşı’nı hep birlikte söyledi.

29.10.2018

Antalya Barosu tarafından bu yıl 12.‘si 
düzenlenen geleneksel Atatürk Ku-
pası maçında, Mersin Barosu Bayan 
Voleybol takımımız 3.’lük kupası, tur-
nuvayı klasman birincisi olarak ta-
mamlayan Mersin Barosu Basketbol 
takımımız ise teşekkür plaketi aldı.
Antalya Barosu’nun ev sahipliğinde, 
baroların katılımıyla düzenlenen tur-
nuvada Mersin Barosu’na kupa sevinci 
yaşatan, Mersin Barosu Bayan Voleybol 
takımımıza 3.’lük kupasını ve turnuvayı 
klasman birincisi olarak tamamlayan 
Mersin Barosu Basketbol takımımıza 
teşekkür plaketini, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Baro Oda-

MERSİN BAROSU’NDA KUPA SEVİNCİ



kılmak için bizler de Atatürk gibi düşün-
meye devam edeceğiz. Atatürk ilke ve 
devrimlerinden, Cumhuriyet kazanım-
larından ödün vermeden, bu çizgide 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Hukukun üstünlüğüne, evrensel hukuk 
ilkelerine, demokrasiye sahip çıkma-
ya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“SÜNNET DEĞİL, FARZDIR 
CUMHURİYET”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, “Efendiler yarın Cum-
huriyeti ilan edeceğiz” diyerek Türk mil-
letine bağımsızlık ve özgürlük müjdesi-
ni veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşlarıyla beraber bedeller 
ödeyerek emperyalist güçlere karşı 
cumhuriyeti kazandılar ve bizlere ar-
mağan ettiler. Bizlere düşen görev ise; 
bu kazanımlara sahip çıkmaktır. Atatürk 
kendi elleriyle kurduğu cumhuriyeti 
Türk gençliğinin bekçiliğine bırakmıştır. 
Karanlık güçlerin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne hakim olmasına engel ol-
mak, bütün geçilen yolların, yapılan fe-
dakârlıkların, ödenen bedellerin bilin-
cinde olmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilelebet yaşamasını sağlamak hepimi-
zin asli görevidir. Usta Şair Can Yücel’in 
şiirinin son dizelerindeki gibi, ‘Çünkü 
Sünnet Değil, Farzdır Cumhuriyet’. Bu 
duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 95. yıldönümünü 
kutluyor, bağımsızlık mücadelemizin 
yüce önderi Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve 
rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuri-
yet, yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın 
tam bağımsız Türkiye!” diye konuştu.
Canlı müzik dinletisinin yapıldığı re-
sepsiyonda, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve avukatlarımız 
10. Yıl Marşı’nı hep birlikte söyledi.

AVUKATLARIMIZA 
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 

EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü ta-
rafından, avukatlarımıza yönelik sertifi-
kalı ‘Temel Fotoğraf Eğitimi’ düzenlendi.
Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Av. Mustafa İsmet Ünal 
tarafından organize edilen etkinlikte, Eğitmen ve Fo-
toğraf Sanatçısı Taylan Deprem tarafından, Mersin 
Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi’nde verilen Temel 
Fotoğrafçılık Eğitimi’ne avukatlar yoğun ilgi gösterdi.
5 hafta süren eğitimin ilk etabında kursiyerlere fo-
toğraf makineleri ve fotoğraf çekimine dair teknik 
bilgiler verilirken, diğer derslerde ise uygulama-
lı eğitim yapıldı. Eğitimin ilk dersine katılan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yoğun ve stresli 
iş temposunda olan meslektaşlarımız, baromu-
zun düzenlemiş olduğu bu tür sosyal etkinliklerle, 
hem stres atma imkânı buluyor, hem de fotoğraf 
sanatçılığına gönül veren meslektaşlarımızın ken-
dilerini bu yönde geliştirmelerine katkı sunuyo-
ruz. Meslektaşlarıma keyifli ve başarılı bir eğitim 
programı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

09.11.2018

Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen ve bu yıl 12.’si gerçekleşen 3 Ocak Kurtuluş Kupası Resmi Ku-
rumlar arası Futbol Turnuvası kapsamında, Mersin Barosu Fut-
bol Takımı oynadığı ikinci maçında rakibi Karayolları’nı 5-0 yendi.
3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlama-
ları çerçevesinde Anafartalar Stadı’nda düzenlenen turnuva-
da, ikinci maçta hâkimiyeti yine ele geçiren Mersin Barosu, 
rakibi Karayolları’nı 5-0 yendi. Maçın ilk yarısını 1-0’lık skorla 
önde kapatan Mersin Barosu Futbol Takımı, maçın 2.yarısında 
da galip olarak, maçı 5-0 önde tamamladı. Mersin Barosu Ta-
kımımızdan Av. Mirhan Ayırtman’ın attığı 4 gol ve Av. Uğurcan 
Tozlu’nun da attığı 1 gol ile Mersin Barosu sahadan galip çıktı.
Maçı izleyerek takımımıza destek veren Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ilk iki maçta baromuza üst 
üste galibiyet sevinci yaşatan futbol takımımızı tebrik etti.

MERSİN BAROSU 
SAHADAN YİNE GALİP ÇIKTI

11.11.2018

Antalya Barosu tarafından bu yıl 12.‘si 
düzenlenen geleneksel Atatürk Ku-
pası maçında, Mersin Barosu Bayan 
Voleybol takımımız 3.’lük kupası, tur-
nuvayı klasman birincisi olarak ta-
mamlayan Mersin Barosu Basketbol 
takımımız ise teşekkür plaketi aldı.
Antalya Barosu’nun ev sahipliğinde, 
baroların katılımıyla düzenlenen tur-
nuvada Mersin Barosu’na kupa sevinci 
yaşatan, Mersin Barosu Bayan Voleybol 
takımımıza 3.’lük kupasını ve turnuvayı 
klasman birincisi olarak tamamlayan 
Mersin Barosu Basketbol takımımıza 
teşekkür plaketini, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Baro Oda-

sı’nda düzenlenen törenle takdim etti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz  
konuşmasında, “Bu kürsüye her zaman 
hukuk, adalet adına sitemlerimizi, ta-
leplerimizi dile getirmek için çıkıyoruz 
ama bu kez de meslektaşlarımızın ba-
şarısını paylaşmak için kürsüdeyim. 
Geleneksel olarak Antalya Barosunun 
bu yıl 12.’ sini düzenlemiş olduğu Ata-
türk Kupası turnuvasına Kadın Voley-
bol Takımımız ve Erkek Basketbol Ta-
kımımız, baromuzu temsilen katıldılar 
ve başarılı dereceler aldılar. Bu mutlu 
anımızı meslektaşlarımla paylaşmak 
istiyorum. Kadın voleybol takımımız 
3. ‘lük başarısı göstererek, baromu-
zu en güzel şekilde temsil ettiler. An-
cak takımımızdan bundan sonraki 
maçlarda birincilik kupası sözü aldık. 
Umarım takımımıza daha iyi şartlarda 
destek verebiliriz ve birincilik kupa-
sını baromuza kazandırabiliriz” dedi.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, takım oyuncula-
rına kupayı ve plaketi takdim etti.

MERSİN BAROSU’NDA KUPA SEVİNCİ

Mersin Barosu Çok Sesli Koro-
su’nda yer alan avukatlarımıza, 
Mersin Devlet ve Opera Balesi Sa-
natçısı Koro Şefi  Mehmet Erkoç ta-
rafından şan ve koro eğitimi verildi. 
Mersin Barosu Çok Sesli Koro-
su’nda yer alan avukatlarımız, 5 
Nisan Avukatlar Haftası etkinlik-
leri kapsamında sahne almaya ve 
uluslararası koro festivalinde ba-
romuzu temsil etmeye hazırlandı.

AVUKATLARIMIZA 
ŞAN VE KORO 

EĞİTİMİ VERİLDİ

14.11.2018

14.11.2018



BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, 
ULUSLARARASI NARENCİYE 

FESTİVALİNE KATILDI
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, bu yıl 6.’sı düzenlenen Ulusla-
rarası Narenciye Festivali’ne katıldı. 
Çeşitli ülkelerin katılımıyla Adnan 
Menderes Bulvarı’nda gerçekle-
şen festivalin, marka değerleri-
mizden biri olan narenciyenin, 
ülkemizde ve kentimizde üretilme-
sine, tüketilmesine ve tanıtılması-
na büyük katkısı olacağını söyledi.

Toroslar Belediyesi tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen ve bu 
yıl 12.’si gerçekleşen 3 Ocak Kurtuluş 
Kupası Resmi Kurumlararası Futbol 
Turnuvası kapsamında, Mersin Ba-
rosu Futbol Takımı oynadığı üçüncü 
maçında rakibi Yenişehir Belediye-
si’ni 3-2 yenerek, ilk üç maçtaki gali-
biyet serisiyle puanını 9’a yükseltti.
3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden 
kurtuluş günü kutlamaları çerçeve-
sinde Toroslar Belediyesi Gençlik 
Stadı’nda  düzenlenen turnuvada, 
üçüncü maçta hâkimiyeti yine ele ge-

çiren Mersin Barosu, rakibi Yenişe-
hir Belediyesi’ni 3-2 yendi. Mersin 
Barosu Takımımızdan Av. Mirhan 
Ayırtman, Av. Uğurcan Tozlu ve Av. 
Emin Cihan Uysal’ın attığı goller ile 
Mersin Barosu sahadan galip çık-
tı. Mersin Barosu, sahadaki galibi-
yet serisiyle puanını 9’a yükseltti.
Maçı izleyerek takımımı-
za destek veren Mersin Baro-
su Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, oynadığı ilk üç maçta 
baromuza üst üste galibiyet sevinci 
yaşatan futbol takımımızı tebrik etti.

MERSİN BAROSU’NUN 
GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

17.11.2018

17.11.2018

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz bu yıl 4.’sü gerçek-
leştirilen Kitap Fuarı’nın açılışı-
nı kent protokolü ile birlikte yaptı.
Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi’n-
deki Kitap Fuarının açılışı, Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kent pro-
tokolü, kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütleri temsilcileri ve kitapseverlerin 
katılımıyla yapıldı. Açılışın ardından 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
protokol ile birlikte stantları gezdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bilimin olmadığı yerde cehalet var-
dır.  Kitaplar nesilleri birbirine bağla-
yan en güçlü bağdır. Bu fuar, sadece 
kitap alışverişi yapılan yerler değil, 
aynı zamanda yüz binlerce okuru, ya-
zar ve çizerler bir araya getiren sos-
yal ve kültürel organizasyondur. Ki-
tap okuma konusunda farkındalığın 
yaratılması için kitap fuarını önem-
siyoruz. Tüm ailelerin ve öğretmen-
lerimizin, çocuklarımızı kitap fuarıyla bu-
luşturmalarını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ 
AV. BİLGİN 

YEŞİLBOĞAZ 
KİTAP FUARI’NIN 

AÇILIŞINA KATILDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim 
kurulu üyemiz Av. Ece Kovan Demirtaş ve avu-
katlarımızla birlikte, baromuz üyesi Av. Deniz 
Karakaya’nın avukatlık ofisinin açılışını yaptı.
Açılışın ardından meslektaşlarıyla soh-
bet eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Taleplerimiz ve mücadelemiz; 
mesleğimiz, meslektaşlarımız ve hakkını 
savunmakla yükümlü olduğumuz vatandaş-
larımız içindir. Genç meslektaşımızın da 
bu mücadelemizde yer alacağına inanıyor, 
yeni ofisin kendisine ve Mersin halkına ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

24.11.2018

AV. DENİZ KARAKAYA AVUKATLIK OFİSİNİ AÇTI 
07.12.2018



Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz bu yıl 4.’sü gerçek-
leştirilen Kitap Fuarı’nın açılışı-
nı kent protokolü ile birlikte yaptı.
Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi’n-
deki Kitap Fuarının açılışı, Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kent pro-
tokolü, kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütleri temsilcileri ve kitapseverlerin 
katılımıyla yapıldı. Açılışın ardından 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
protokol ile birlikte stantları gezdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bilimin olmadığı yerde cehalet var-
dır.  Kitaplar nesilleri birbirine bağla-
yan en güçlü bağdır. Bu fuar, sadece 
kitap alışverişi yapılan yerler değil, 
aynı zamanda yüz binlerce okuru, ya-
zar ve çizerler bir araya getiren sos-
yal ve kültürel organizasyondur. Ki-
tap okuma konusunda farkındalığın 
yaratılması için kitap fuarını önem-
siyoruz. Tüm ailelerin ve öğretmen-
lerimizin, çocuklarımızı kitap fuarıyla bu-
luşturmalarını temenni ediyorum” dedi.

Mersin Barosu İnsan Hakları Mer-
kezimiz ve Sinema Komisyonu-
muzun  işbirliğinde, Dünya İnsan 
Hakları Haftası nedeniyle avukat-
larımıza sinema keyfi sunuldu. 
Düzenlenen  etkinlik kapsamında, 
Mersin Barosu avukatları Hunger 
(Açlık) sinema filminde buluştu.

AVUKATLARIMIZA 
SİNEMA KEYFİ

13.12.2018
Mersin Barosu tarafından düzenle-
nen yıla veda gecesinde, Baro Başkanı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu 
ve avukatlarla bir araya gelerek 2018 
yılına eğlenerek birlikte veda etti.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biri-
mi’nde düzenlenen gecede avukatlar, 
Sunset Jazz orkestrasının canlı mü-
zik eşliğinde doyasıya eğlendi. 2018’i 
meslektaşlarıyla birlikte uğurlamaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, “2019 
yılının birlik, beraberlik ve ümit getir-
mesini temenni ederek; dayanışma ru-
humuzun daha da güçlendiği, tüm zor-
lukları aşacağımız bir yıl olmasını diler, 
meslektaşlarımın ve herkesin yeni yılını 
kutlarım. Yeni yılın tüm insanlığa; ba-

rış, huzur, adalet ve özgürlük getirme-
sini temenni ediyorum” diye konuştu.

AVUKATLAR 2018’İ BİRLİKTE UĞURLADI

25.12.2018



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Valiliği koordinasyonun-
da düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamalarına katılarak, Mersin’in 
kurtuluş coşkusunu kent protokolü ve Mersin halkıyla birlikte kutladı.
Sabah saat 08.00’de Tren Garı’nda başlayan kutlama, kortej eşliğinde Cumhuriyet 
Meydanı’na yürünmesiyle devam etti. Burada çeşitli etkinliklerin yapıldığı kut-
lamada, günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Mersinliler Mersin’e 
Sahip Çıkınız’ sözüne, birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmaya devam ede-
ceklerini ifade ederek, ‘Tüm Mersin halkının kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.

BAROMUZ MERSİN’İN 
KURTULUŞ GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Adana Barosu tarafından her yıl gele-
neksel olarak düzenlenen ‘5 Ocak Kur-
tuluş Kupası Spor Oyunları’ müsabaka-
sında, Mersin Barosu Futbol Takımımız, 
rakibi Niğde Barosu’nu 2-0 mağlup etti.
Adana Muharrem Gülergin Stadyu-
mu’nda oynanan maçta üstün per-
formans gösteren Mersin Barosu 
Futbol Takımımız; Spor Komisyonu 
Başkanımız Av. İbrahim Hakkı Koç’un 
gollerin asistlerini yaptığı maçta Av. 
Mustafa Özdemir’in 41. dakikada, Av. 
Ferhat Bayar’ın 52. dakikada atmış ol-
duğu gollerle, rakibi Niğde Barosu’nu 

2-0 yenerek, sahadan gelip ayrıldı. 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, sahada üstün perfor-
mans gösteren takım oyuncularımızı 
tebrik ederek, baromuza kupa se-
vincini yaşatmalarını temenni etti.

MERSİN BAROSU FUTBOL 
TAKIMIMIZ SAHADAN GALİP AYRILDI

Adana Barosu tarafından her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen ‘5 Ocak 
Kurtuluş Kupası Spor Oyunları’ müsa-
bakasında, Mersin Barosu Basketbol 
Takımımız son maçında rakibi İzmir Ba-
rosu’nu 66-59 mağlup ederek, turnuva-
yı 3.’lük ile tamamlayarak kupasını aldı.
Adana Mektebim Çukurova Bilfen 
Kampüsü’nde oynanan son maçta 
güçlü rakibine karşı iyi bir perfor-
mans göstererek sahadan 66-59’luk 
skorla ayrılan Basketbol Takımımız 
güzel bir galibiyete daha imza attı. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, sahada üstün perfor-
mans göstererek, baromuza kupa 
sevinci yaşatan takım oyuncularımızı 
tebrik ederek, “Her maçta baromu-
zu başarılı bir şekilde temsil ederek 
yüzümüzü güldüren Basketbol Takı-
mımız, 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor 
Oyunları’nda da baromuzu en iyi şe-
kilde temsil ederek, 3.’lük kupasını 
almıştır. Kendilerini tek tek kutluyor, 
baromuza nice kupalar kazandır-
malarını temenni ediyorum” dedi.

MERSİN BAROSU BASKETBOL 
TAKIMIMIZDAN BİR KUPA DAHA

Adana Barosu tarafından bu yıl 
yedincisi düzenlenen ‘5 Ocak Kur-
tuluş Kupası Spor Oyunları’nda 
Mersin Barosu erkek voleybol 
takımımız, Adana Nihat Geven 
Spor Salonu’nda rakibi Ankara Ba-
rosu’nu 3-2 yenerek, turnuvayı 
dördüncülükle tamamladı. Kadın 
voleybol takımımız ise, Adana Se-
rinevler Spor Salonu’nda rakibi 
Maraş Barosu’nu 3-0 yenerek tur-
nuvayı dördüncülükle tamamladı. 

VOLEYBOL 
TAKIMIMIZ, 5 OCAK 
KURTULUŞ KUPASI 
MAÇINDA 4. OLDU

03.01.2019

06.01.2019

05.01.2019

06.01.2019



Adana Barosu tarafından bu yıl yedinci-
si düzenlenen ‘5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor 
Oyunları’nda Mersin Barosu Futbol Takımı, 
Muharrem Gülergin Stadı’nda, rakibi Ga-
ziantep Barosu’nu 3-0 mağlup ederek tur-
nuvayı klasman birincisi olarak tamamladı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baromu-
zu başarıyla temsil eden takımımızı tebrik etti.

FUTBOL TAKIMIMIZ, 5 OCAK 
KURTULUŞ KUPASI MAÇINDA 

KLASMAN BİRİNCİSİ OLDU

06.01.2019

Adana Barosu tarafından bu yıl 
yedincisi düzenlenen ‘5 Ocak 
Kurtuluş Kupası Spor Oyunları’n-
da başarı gösteren Mersin Baro-
su basketbol, kadın voleybol ve 
futbol takımları için kupa takdim 
ve teşekkür belgesi töreni düzen-
lendi. Törende Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, turnuvada 
3. olan basketbol takımımıza ku-
pasını, kadın ve erkek voleybol 
ile futbol takımı oyuncularımıza 
teşekkür belgelerini takdim etti. 
Yönetim kurulumuz ve avukatla-
rımızın katılımıyla Mersin Baro 
Odasında düzenlenen kupa ve 
teşekkür belgesi takdim töre-
ninde konuşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “5 Ocak 
Kurtuluş Kupası Spor Oyunla-
rı’nda Mersin Barosu basketbol, 
kadın voleybol, erkek voleybol 

ve futbol takımlarımız müca-
dele etti. Basketbol takımımız 
güzel bir galibiyete daha imza 
atarak turnuvada 3. olma başa-
rısı gösterdi. Mersin Barosu er-
kek voleybol ve kadın voleybol 
takımımız turnuvayı dördüncü 
olarak tamamlarken, futbol ta-
kımımız ise turnuvayı klasman 
birincisi olarak tamamladı. Ta-
kım oyuncusu meslektaşlarıma 
mücadelelerinden dolayı tek 
tek teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra gerçekleşen kupa ve 
teşekkür belgesi töreninde, Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, tur-
nuvayı 3.’lükle tamamlayan bas-
ketbol takımımıza kupasını takım 
adına, takım koçu Av. Rauf Sina 
Aycan’a, kadın ve erkek voleybol 
ile futbol takım oyuncularına 
ise teşekkür plaketi takdim etti.

MERSİN BAROSU’NDA 
KUPA TÖRENİ YAPILDI

09.01.2019

Mersin Barosu Fotoğrafçılık 
Kulübü tarafından avukatla-
rımıza yönelik düzenlenen 
sertifikalı Temel Fotoğraf 
Eğitimini başarıyla tamam-
layan 30 kişiye sertifikaları 
düzenlenen törenle katıldı. 
Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı-
mız Av. Mustafa İsmet Ünal 
tarafından organize edilen fo-
toğrafçılık eğitimde, Eğitmen ve 
fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem 
tarafından Mersin Barosu Eğitim 
Hizmetleri Merkezinde avukatlara 
ve adliye personellerine fotoğraf 
makineleri ve fotoğraf çekimi-
ne yönelik teknik bilgiler verildi. 
5 hafta süren Temel Fotoğrafçı-
lık Eğitimi sonunda katılımcılara 
sertifikaları, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu 
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Dep-
rem, Eğitmen ve Fotoğraf Sanatçı-
sı Taylan Deprem ile Fotoğrafçılık 
Kulübü Başkanımız Av. Mustafa İs-

met Ünal tarafından birlikte verdi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Meslektaşlarımızın sosyal 
aktivitelere katılmalarını sağla-
mak ve fotoğraf sanatına gönül 
veren meslektaşlarımızın kendile-
rini bu yönde geliştirmelerine kat-
kı sunmak amacıyla, Fotoğrafçılık 
kulübümüz tarafından eğitim dü-
zenlenmiştir. Meslektaşlarımızın 
gerek kentimizde, gerekse farklı 
şehirlerde çekmiş olduğu tarihi 
ve doğal güzelliklerin yanı sıra, 
toplumsal mesajları da yansıtan 
fotoğraflarını baromuzda açmış 
olduğumuz sergide, sanatsever-
lere sunuyoruz” diye konuştu.

AVUKATLARIMIZA TEMEL 
FOTOĞRAFÇILIK SERTİFİKASI VERİLDİ

09.01.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti tara-
fından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle Cumhuriyet Alanı’ndan düzenle-
nen törene katılarak,  tüm gazetecilerin, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. 
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay 
Demirtaş ve yönetim kurulu ile gazetecilerin, 
kurum temsilcileri ve siyasilerin katılımıy-
la Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tören, 
Atatürk Anıtı’na çelen sunumunun ardından, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Turgay Demirtaş’ın günün anlam ve öne-
mi hakkında yapmış olduğu konuşmasının ar-
dından Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
gazetecilerin tek tek 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutlayarak, “Demokrasinin olmaz-
sa olmazı olan basın, toplumun gözü, kulağı ve 
sesidir. Basın özgürlüğü, halkın özgürlüğü de-
mektir. Zor şartlar altında görevini yapan basın 
mensuplarının, çalışma şartlarının iyileştirildi-
ği, basın özgürlüğünün tehdit altında olmadığı, 
ifade özgürlüğünün suç olmadığı, halkın haber 
alma hakkının ihlal edilmediği gün, gazeteciler 
günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; kenti-
mizdeki ve ülkemizdeki gazetecilerin görevini 
tehdit altında kalmadan, özgürce yapabileceği 
günlere kavuşmasını temenni ederek, toplu-
mun aydınlatılmasında kutsal görevini objektif 
olarak yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ, 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ’NDE 

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
10.01.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Mersin Barosu üyesi Avukatı-
mız Kutluhan Yıldız’ın ofis açılışı-
nı, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Saymanımız Av. Ka-
zım Yüksel, yönetim kurulu üye-
lerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş 
ve Av. Burak Can Erden, Denetle-

me Kurulu üyemiz Av. Cemil Yeral, 
TBB Delegemiz Av. Hakan Kendir-
ci ve avukatlarımızla birlikte yaptı.
Açılışın ardından ofisi gezen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
adalete hizmet edecek olan yeni 
ofisin meslektaşına ve vatandaşla-
rımıza hayırlı olmasını temenni etti.

AV. KUTLUHAN YILDIZ 
AVUKATLIK OFİSİNİ AÇTI

01.02.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu 
üyesi Av. Barış Kendirci, Av. Yusuf 
Şahbudak ve Av. Saniye Biçici’nin 
avukatlık ofisinin açılışını, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğ-
lu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yük-
sel ve avukatlarımızla birlikte yaptı.
Açılışın ardından ofisi gezip mes-
lektaşlarıyla sohbet eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
adaletin tesisine hizmet etmek 
için genç meslektaşlarının açmış 
oldukları ofisin, kentimize ve halkı-
mıza hayırlı olmasını temenni etti.

GENÇ 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 

AVUKATLIK OFİSİ 
HAYIRLI OLSUN 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kuru-
lumuz, Mut’ta görev yapan Av. Semiha Tuncer’in avu-
katlık ofisinin açılışını meslektaşlarıyla birlikte yaptı.
Açılışa Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Say-
manımız Av. Kazım Yüksel, yönetim kurulu üyeleri-
miz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Bilgehan Yaşa, 
Av. Aslı Trak ve Silifke ilçe temsilcimiz Av. Müfit 
Seymen katıldı. Bir meslektaşının daha ofis açarak, 
adaletin tesisine hizmet edecek olmasının mutlu-
luğunu yaşadığını ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Ofisin Mut halkına ve meslek-
taşımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

13.02.2019

06.03.2019

AV. SEMİHA TUNCER MUT’TA AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

Mersin Barosu ve Çukurova Genç Girişim-
ci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER), 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Mer-
sin Cezaevi’ndeki kadınlara yönelik sos-
yal sorumluluk projeleri kapsamında or-
tak çalışmalar yapmak için işbirliği yaptı. 
Proje kapsamında ÇUGİDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Aktaş, yöne-
tim kurulu üyeleri Fahriye Cengiz, Filiz 
Burakgazi, Av. Murat Horasan ve dernek 
üyeleri ile birlikte Mersin Barosu Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında 
ziyaret etti. Cezaevindeki kadınların ha-
yata tutunabilmesi için ÇUGİDER ile el 
ele verip birlikte sosyal sorumluluk pro-
jelerini hayata geçireceklerini ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Kadınlarımız her ne sebeple mahkûm 
olmuş olursa olsun, cezaevinde insan 
haklarına ve insan onuruna yakışır bir ya-
şam sürdürmeleri gerekmektedir. Cezae-
vindeki kadınlarımızı değerli olduklarını 
hissettirip, onları topluma yararlı birey-
ler olarak kazandırmak istiyoruz. Hayata 
geçireceğiz sosyal sorumluluk projeleri 
ile cezaevinde geçirdikleri zaman içeri-
sinde kadınların umutlarını yeşertmek 
için Çukurova Genç Girişimci İş İnsanla-
rı Derneği el ele verdik” diye konuştu.
ÇUGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Aktaş ise yaptığı konuşmasında, 
“Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları 

Derneği olarak, Mersin’de bugüne kadar 
birçok sosyal, kültürel ve iktisadi çalışma-
nın içinde yer aldık. Kadınların hayatın 
tüm alanlarında etkin olması, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve politik yaşamın her 
alanında eşit şekilde var olması, derne-
ğimizin öncelikli hedeflerinden olduğunu 
önemle vurgulamak isterim. 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile Mer-
sin Barosu ile birlikte Mersin Cezaevi’nde 
gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk 
projesi kapsamındaki etkinliğimiz ile bir 
kez daha bu düşüncelerimizi ortaya koy-
ma imkânı bulduğumuz için mutluyuz. 
Mersin Barosu ile bu tür ortak çalışmala-
rımızın zaman içinde artarak devam ede-
ceği inancı ile eşit, özgür, her türlü şid-
detten arınmış, müşterek bir yaşam için 
verilecek mücadelede her zaman kadın-
larımızın yanında olduğumuzu belirterek, 
bu projede emeği geçenlere ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

MERSİN BAROSU VE ÇUGİDER CEZAEVİNDEKİ 
KADINLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTI 

08.03.2019



AV. SEMİHA TUNCER MUT’TA AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Sa-
yın Mustafa Ercan, Mersin Adalet 
Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa 
Kahveci, Mersin Barosu’nu ziyaret 
ederek, tüm kadın avukatlarımı-
zın gününü kutladı. Ardından Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yönetim kurulumuz, kadın hakla-
rı merkezimiz ve avukatlarımızla 
birlikte, kadınların yapmış olduğu 
‘Kadın’ temalı Resim Sergisi’nin 
açılışını yaptı. Daha sonra Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ko-
nuklarıyla birlikte resim sergisini 
gezerek, ressamlardan bilgi aldı. 

BAROMUZDA 
‘KADIN’ TEMALI 

RESİM SERGİSİ’NİN 
AÇILIŞI YAPILDI

09.03.2019

Mersin Barosunda staj yapan avukatla-
rımız, düzenlenen tanışma kahvaltısın-
da bir araya geldi. Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz,  yönetim kurulumuz 
ve Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Kasım 
Kozanoğlu ile birlikte, Marehan Con-
vention Centerde düzenlenen kahval-
tıda bir araya gelen stajyer avukatları-
mız, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. 
Burada konuşma yapan Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, mesleki eği-
timin, mesleki dayanışmanın önemine 
vurgu yaparak, “Staj eğitim dönemi, 
meslek hayatınıza başarılı bir şekilde 
hazırlanmanızda çok önemlidir. Gerek 
staj eğitimlerimize, gerekse mesleki 
seminerlerimize katılmak, baromuzun 
tüm imkânlarını kullanmak, olmazsa ol-
mazınız olmalıdır. Şehrimize, topluma, 
adalete hizmet ediyorsak; meslektaş-
lar arasındaki birlik ve dayanışma çok 
önemlidir. Gerek adliyelerde, gerekse 
mesleğimizi icra ederken karşılaştığı-
mız sorunlarda, öncelikle birbirimiz-
den güç ve destek alacağız. Sizleri ta-

nıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla, 
Mersin Barosu olarak bu tür etkinlik-
leri düzenleyeceğiz” ifadesini kullandı.

“HUKUK DEVLETİNE İŞLERLİK 
KAZANDIRMAK AVUKATLARIN ASLİ 
GÖREVİDİR”
Her geçen gün büyüyen bir baro olduk-
larını belirten Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Ülkemizdeki hukuksuzluğa, 
adaletsizliğe, hak ihlallerine kayıtsız 
kalmayıp verdiğimiz mücadelede, mes-
lek ordumuza katılan tüm genç meslek-
taşlarımızı da yanımızda görmek istiyo-
ruz. Çünkü tek başımıza değil, birlikte 
güçlüyüz. İlk önce birlik olalım, beraber 
olalım. Ülkeyi ve toplumu ayakta tutan 
hukuk sistemidir. Savunmanın tem-
silcisi avukatın olmadığı, savunma ve 
avukata gereken önemin verilmediği 
yerde, hukuk devletinden bahsetmek 
mümkün değildir. Hukuk devletine iş-
lerlik kazandırmak, avukatların asli gö-
revidir” şeklinde konuştu. Mesleki eği-
timlere de değinen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Meslek içi eğitimle-
rimizle, sizlerin bilgi, tecrübe ve pratik 
kazanmanıza katkı sunmak için çalışıyo-
ruz. Mersin Barosu olarak her daim ya-
nınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.
Stajyer avukatlarımız ise kendileri-
ne vermiş oldukları destekten dolayı, 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yönetim kurulumuza teşekkür ettiler. 

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 
VE YÖNETİM KURULUMUZ, STAJYER 

AVUKATLARIMIZLA KAHVALTIDA BULUŞTU 
09.03.2019

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avu-
katlar Haftası nedeniyle düzen-
lemiş olduğu Geleneksel Halı 
Saha Futbol Turnuvası başladı. 
Mersin il ve ilçelerinde görev ya-
pan avukat, stj. avukat, hakim, stj. 
hakim, savcı, stj. savcı ve baro per-
sonellerinin katılımıyla gerçekleşen 
turnuvanın ilk günü; Ortayakarışık 
10-4 Baro City, Sokartes 3- 0Tesadüf, 
Amoha 7- 0 Stajyergücü, Baromaro 
6-4 Pullareal skor ile tamamlandı.
Berlin Halı Saha’da düzenlenen 
maçı, Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, yönetim kurulu üyelerimiz 
Av. Bilgehan Yaşa ve Av. Burak Can 
Erden birlikte izleyerek destek verdi 
ve tüm takımlara başarılar diledi.

MERSİN BAROSU 
GELENEKSEL HALI SAHA 

FUTBOL TURNUVASI 
BAŞLADI

Mersin Barosu’nun 5 Nisan 
Avukatlar Haftası nedeniyle 
düzenlemiş olduğu Gelenek-
sel Halı Saha Futbol Turnuvası 
ikinci gününde de devam etti.
Mersin il ve ilçelerinde gö-
rev yapan avukat, stj. avu-
kat, hakim, stj. hakim, 
savcı, stj. savcı ve baro 
personellerinin katılımıy-
la gerçekleşen turnuvanın 
ikinci gününde maç; Hakim 
Savcı FT 13 - 2 Maraba, Bol-
dpilot 2 – 6 Parastina Para-
zera skor ile tamamlandı.
Berlin Halı Saha’da düzenle-
nen maçı, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz izle-
yerek destek verdi ve tüm 
takımlara başarılar diledi.

MERSİN BAROSU GELENEKSEL HALI SAHA 
FUTBOL TURNUVASI 2. GÜNÜNDE DEVAM ETTİ

09.03.2019

10.03.2019



MERSİN BAROSU GELENEKSEL 
HALI SAHA FUTBOL 

TURNUVASI 3. GÜNÜNDE 
DEVAM ETTİ

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar 
Haftası nedeniyle düzenlemiş oldu-
ğu Geleneksel Halı Saha Futbol Tur-
nuvası 12.03.2019 tarihinde de de-
vam etti. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşiboğaz ve yönetim kurulu üyemiz 
Av. Bilgehan Yaşa da takım oyuncusu 
olarak, Boldpilot takımında yer aldı. 
Turnuvanın üçüncü gününde Ber-
lin Halı Saha’da gerçekleşen iki 
maç; Hakim Savcı FT 11 - 2 Pa-
rastina Parazera, Erdemli Bulls 6 
– 9 Boldpilot skor ile tamamlandı.

12.03.2019

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avu-
katlar Haftası nedeniyle düzenle-
miş olduğu Geleneksel Halı Saha 
Futbol Turnuvası devam ediyor.
Mersin il ve ilçelerinde görev yapan 
avukat, stj. avukat, hakim, stj. hakim, 
savcı, stj. savcı ve baro personelle-
rinin katılımıyla Mezitli Berlin Halı 
Saha’da 16.03.2019 tarihinde ger-
çekleşen maç; Tesadüf 5 – 9 Çukur, 
Sokartes 10 – 0 Ortaya Karışık, Staj-
yergücü 4 – 10 Pullareal, Amoha 7 – 
2 Baromaro, Parastina Parezera 2 – 2 
Erdemli Bulls skor ile tamamlandı.
17.03 2019 Pazar günü saat 14.30’da 
oynanacak olan maçta ise; Boldpilot 
- Merabalar takımları karşılaşacak.

GELENEKSEL HALI SAHA 
FUTBOL TURNUVASI 

DEVAM EDİYOR

16.03.2019

Mersin Barosu tarafından 5 Nisan Avu-
katlar Haftası nedeniyle 9. Geleneksel 
Mersin Barosu Koşusu düzenlendi. Ko-
şuyu Mehmet Turan’ın sahibi olduğu 
Altın Kop isimli at birincilikle kazandı. 
Adana Yeşiloba Hipodrumu’nda düzen-
lenen koşuyu, Mersin Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, Say-
man Av. Kazım Yüksel, yönetim kurulu 
üyesi Av. Ece Kovan Demirtaş ve avu-
katlar birlikte izleyerek destek verdi.
Kum pistte 1500 metre mesafede dü-
zenlenen yarışta, tümü erkek 5 safkan 
ter döktü. Koşuyu Mehmet Turan’ın 
sahibi, Mustafa Sınacı’nın yetiştiricisi, 
Fehmi Demir’in de antrenörü ve Ahmet 
Çelik’in Jokey olduğu ‘Altın Kop’ isimli at 
birincilikle kazandı. Bruce Wayne ikin-

ciliğe yerleşirken, Cara Vaggıo üçün-
cü, Kalamendo da dördüncü oldu.
Hipodrum’da düzenlenen kupa tö-
reninde, kazanan atın sahibi Meh-
met Turan’a kupasını Mersin Ba-
rosu Başkan Yardımcısı Av. Fatma 
Demircioğlu, Safkanın Antrenörü 
Fehmi Demir’e plaketini Mersin 
Barosu Saymanı Av. Kazım Yük-
sel, Jokey Ahmet Çelik’e ise pla-
ketini yönetim kurulu üyesi Av. 
Ece Kovan Demirtaş takdim etti.
Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demir-
cioğlu, 9. Geleneksel Mersin Barosu 
Koşusuna ilgi gösteren tüm katılım-
cılara teşekkür ederek, koşuyu birin-
cilikle kazanan atın sahibi Mehmet 
Turan’ı ve emeği herkesi tebrik etti.

MERSİN BAROSU KOŞUSUNU 
‘ALTIN KOP’ KAZANDI

16.03.2019

Saymanımız Av. Kazım Yüksel, Ata-
türk’ün Mersin’e gelişinin 96. yıl dö-
nümü nedeniyle Mersin Garı’nda 
ve Cumhuriyet Alanı’nda düzenle-
nen etkinliğe katılarak, Atatürk’ün 
Mersin’e gelişini protokol üyeleri 
ve halkla birlikte coşkuyla kutladı.
Mersin Garı’nda sabah başlayan 
kutlamalar kapsamında, trenle ge-
len gazilerin karşılanmasının ardın-
dan Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
protokol üyeleri ve halkla birlikte 
bando eşliğinde Cumhuriyet Ala-
nı’na yürüdü. Buradaki kutlamalar, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, 
günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaların yapılması, şiirlerin 
okunması ve halk oyunları gös-
terilerinin ardından sona erdi.

MERSİN BAROSU, ATATÜRK’ÜN MERSİN’E 
GELİŞİNİN 96. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Mersin Barosu Saymanımız Av. Ka-
zım Yüksel, 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldö-
nümü dolayısıyla Şehir Mezarlığı’nda-
ki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.
Kent protokolü, şehit aileleri ve gazilerin 
katımıyla gerçekleşen tören, şehitler için 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
ması ile başladı, ardından çelenk sunum-
ları yapıldı. Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
tek tek şehit yakınlarına sabır dileyerek, 
“Çanakkale Zaferi’nin 104.yıl dönümün-
de başta Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi 
ve vatan topraklarımızın kurtarılmasında 
canlarını feda eden kahraman atalarımı-
zı saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

MERSİN BAROSU ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANDI

17.03.2019

18.03.2019

Baro Başkanımızz Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Saadet Öğretmen Çocuk İstis-
marı ile Mücadele Derneği (UCİM) 
Genel Merkez binasının açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, ülkemizde 
çocuk adalet sisteminin acil olarak 
genişletilmesi gerektiğine vurgu ya-
parak, çocuk istismarı davalarına ba-
kan hâkim ve savcıların acil olarak bu 
eğitimleri alması gerektiğini belirtti.
UCİM Derneği Genel Merkez binası-
nın açılışını Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, UCİM Dernek Başkanı Sa-
adet Özkan,  Başkan Yardımcısı Yücel 
Ceylan, UCİM yönetim kurulu üyesi 
ve Hukuk Danışmanı Av. Burcu Dü-

YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK ADALET SİSTEMİ 
ACİL OLARAK GENİŞLETİLMELİ”



Baro Başkanımızz Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Saadet Öğretmen Çocuk İstis-
marı ile Mücadele Derneği (UCİM) 
Genel Merkez binasının açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, ülkemizde 
çocuk adalet sisteminin acil olarak 
genişletilmesi gerektiğine vurgu ya-
parak, çocuk istismarı davalarına ba-
kan hâkim ve savcıların acil olarak bu 
eğitimleri alması gerektiğini belirtti.
UCİM Derneği Genel Merkez binası-
nın açılışını Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, UCİM Dernek Başkanı Sa-
adet Özkan,  Başkan Yardımcısı Yücel 
Ceylan, UCİM yönetim kurulu üyesi 
ve Hukuk Danışmanı Av. Burcu Dü-

zen, UCİM Mersin İl Sorumlusu Stj. 
Av. Ezgi Arslan, kent protokolü ve si-
vil toplum örgütleri ile birlikte yaptı. 

“SOSYAL HİZMET GÖREVLİLERİ YARGI 
AYAĞINDA DAHA ETKİN KILINMALI”
Türkiye’de her geçen gün daha da artan 
çocuk cinsel istismarının önüne geç-
mek için ortak mücadelenin önemine 
değinerek, yargılama sırasında çocuğun 
bir kez daha örselenmemesi ve mağdur 
edilmemesi gerektiğine vurgu yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
“Çocuk adalet sisteminin acil olarak ge-
nişletilmesi, çocuk istismarı davalarına 
bakan hâkim ve savcıların acil olarak bu 

eğitimleri alması gerekmektedir. Adli 
görüşme odalarının daha çok kullanıl-
ması ve sosyal hizmet görevlilerinin 
yargı ayağında daha etkin kılınması ge-
rekmektedir. Biz Mersin Barosu olarak 
avukatlarımıza, çocuk adalet sistemi 
ile ilgili özel eğitimler veriyoruz. Yakın 
zamanda, bu tür vakalarda sadece bu 
eğitimleri almış avukatlarımız görev-
lendirilecektir. Ülkemizin utanç tablo-
su olan çocuk istismarının önüne ge-
çilmesi konusunda UCİM Derneği çok 
önemli yer tutmaktadır” diye konuştu.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, bu ko-
nuda başarılı çalışmalar yapan UCİM ile 
birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk 
duyacaklarını söyleyerek, Mersin Ye-
nişehir İlçesi, Afetevler Mahallesi’nde 
hizmet verecek olan UCİM Dernek Bi-
nası’nın; kentimize ve halkımıza hayırlı 
olmasını temenni ederek, UCİM Der-
nek Başkanı Saadet Özkan’a ve yöne-
timine çalışmalarında başarılar diledi.
Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı 
Saadet Özkan ise, “Başta Mersin Ba-
rosu olmak üzere, kentte bulunan sivil 
toplum kuruluşları ve Mersin halkının, 
çocuğa yönelik cinsel istismar konu-
sunda çok duyarlı olması sebebiyle, 
derneğimizin merkezi olarak Mersin’i 
seçtik. Eğitim ve bilinçlendirme çalış-
malarımıza destek veren Mersin Baro-
su’na, sivil toplum örgütlerine ve Mer-
sin halkına teşekkür ediyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK ADALET SİSTEMİ 
ACİL OLARAK GENİŞLETİLMELİ”

19.03.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Valiliği tarafından Mersin Kül-
tür Merkezi'nde düzenlenen Nevruz 
Bayramı kutlama etkinliğine katıldı. 
Kent protokolünün, vatandaşların 
ve öğrencilerin katılımıyla gerçek-
leşen kutlama etkinlikleri, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından günün anlam 
ve önemine ilişkin konuşmaların 
yapılmasıyla başladı ve daha son-
ra çeşitli etkinliklerle devam etti.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Binlerce yıllık geçmişten 
günümüze ulaşan Nevruz Bayramı 
baharın gelişini simgelediği kadar, 
barışı, kardeşliği, dayanışmayı, eşit-
liği ve adaleti de simgeliyor. Nevruz 
Bayramı’yla birlikte yeni ve umut 
dolu günlere yelken açılmasını te-
menni ediyor, tüm insanlığın Nev-
ruz Bayramı’nın kutluyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ, NEVRUZ BAYRAMI 
KUTLAMA ETKİNLİĞİNE KATILDI
21.03.2019



Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar 
Haftası nedeniyle düzenlemiş olduğu 
Geleneksel Tenis Turnuvası 28.03.2019 
tarihinde,  Av. Mehmet Alper Durak ve 
Av. Ahmet Sami Can’ın maçı ile başladı.
Mersin Üniversitesi Vadi Tesisleri’nde 

yapılan turnuvayı, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin Barosu 
yönetim kurulu üyemiz Av. Bilgehan 
Yaşa izleyerek oyunculara destek verdi. 
Setleri 6/2 , 6/4 skorlarla kazanan Av. 
Mehmet Alper Durak bir üst tura yükseldi.

GELENEKSEL TENİS 
TURNUVASININ İLK MAÇI YAPILDI

28.03.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 5 Nisan Avukatlar Haftası ne-
deniyle meslekte 71. yılını doldu-
ran, 1964-1974 döneminin Mersin 
Barosu Başkanı Av. Şinasi Develiye 
plaketini, Mersin Barosu’nun eski 
başkanları Av. Şengün Erdoğan ve 
Av. Halit Akın ile birlikte takdim etti.

AV. ŞİNASİ DEVELİ: “AVUKATLIK 
MESLEĞİNE SAHİP ÇIKIN”

Mersin Baro Odası’nda düzenlenen 
plaket töreninde kürsüye çıkarak mes-
leki deneyimlerini paylaşan ve mes-
lektaşlarına tavsiyelerde bulunan 
üstadımız Av. Şinasi Develi, “1948 yı-
lında girdiğim Mersin Barosu’nu hiçbir 
zaman unutmadım, hiçbir zaman da 
unutmayacağım. Haziran ayında 100 
yaşıma gireceğim. Yıllar beni baromuz-
dan ve meslektaşlarımdan ayırmadı. 
Avukatlık mesleğine çok sahip çıkın. 
Oğlumu ve torunumu avukat yaptım. 
10 çocuğum olsaydı, hepsini de avukat 
yapardım. Sizlerden en büyük beklen-
tim,  birbirinizi sevin, birbirinize sarılın. 

“AVUKATLIK MESLEĞİ, MESLEKLERİN 
EN GÜZELİ”
Avukatlık mesleği, mesleklerin en gü-
zelidir. Avukatlık mesleğinin adı eski-

den ‘tefsirci’ idi. Avukatlık Kanunu’nun 
adı da eskiden Muhammat Kanunu’y-
du. 1924 tarihinde mesleğimizin adı 
‘avukatlık mesleği’ olarak değişti. Tüm 
meslektaşlarıma başarılı ve uzun mes-
lek hayatı diliyorum” diye konuştu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz ise, “Sizlerden çok şey öğren-
dik ve öğrenmeye de devam edi-
yoruz. 6 Nisan 1948’de avukatlık 
mesleğine başlayan sevgili üstadımız Av. 
Şinasi Develi’yi tebrik ediyorum” dedi.

ASIRLIK ÇINARIMIZ AV. ŞİNASİ DEVELİ’YE 
MESLEKTE 71. YIL PLAKETİ VERİLDİ

03.04.2019

Mersin Barosu avukatları, 5 Nisan Avu-
katlar Haftası etkinlikleri kapsamında 
konser verdi. Türkiye’deki barolar ara-
sında tek olma özelliği olan, Mersin 
Barosu avukatlarından oluşan 19 kişilik 
‘Çok Sesli Korosunun seslendirdiği bir-
birinden güzel şarkılar yoğun ilgi gördü.
Mersin Kültür Merkezinde sahne alan 
avukatlarımız,  Koro Şefi Mehmet Erkoç 
ve Piyanist Özlem Nemli Erden öncülü-
ğünde; ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Aynanın 
İrisine’, ‘Hail Holy Queen (Yırtık Rahibe 
Filminden)’, ‘Bir Dalda İki Elma’, ‘Oueen 
Tribute’ şarkılarını seslendirdi. Yoğun 
katılımın olduğu konserde üstün perfor-
mans gösteren avukatlar büyük alkış aldı.

“AVUKATLAR HER YERDE”
Konseri avukatlarla ve aileleriyle birlikte 
izleyen Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz yaptığı konuşmasında, “Yaklaşık 
6 aydır itinayla ve özveriyle bu konse-
rin hazırlığını yapan meslektaşlarımız, 
profesyonelce bir performans gösterdi. 
Heyecan verici bir sahne şovuydu. Mes-
lektaşlarımı ve emek veren diğer arka-

daşlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine, 
yüreklerine, dillerine sağlık. Meslektaşla-
rımız bize bu projeyi getirdiklerinde aca-
ba yapılabilir mi? diye düşündük. Koro 
Şefi Mehmet Hocamızın gayreti ve öncü-
lüğünde çok güzel bir ekip oluşturuldu. 
Meslektaşlarımız bu proje ile şunu gös-
termiş oldu. Avukatlar her yerde. Biz 
mahkeme salonlarında, adliye koridorla-
rında, cezaevi görüşme odalarında, mes-
leğimizi ifa ettiğimiz her yerde sürekli 
stres altındayız, sürekli koşuşturma ve 
mücadele halindeyiz. Ama aynı zaman-
da biz avukatlar sanatta da, sporda da, 
kültürel etkinliklerde de öncü olmak 
zorundayız. Bunu da her yerde göster-
meye çalışıyoruz. Bizi sanatla, kültürle, 
sporla uğraşıyoruz diye eleştirebilirler, 
eleştirsinler. Avukatlar her yede olmak 
zorunda. Avukatlar entelektüel çev-
renin en önemli unsurlarından bir ta-
nesidir. Avukatlar sadece mesleğiyle 
uğraşmaz, sosyal hayatın içerisinde de 
vardır. Bunlardan bir tanesinin en güzel 
örneğini şu an yaşıyoruz. Meslektaş-
larımla gurur duyuyorum. Bu projeye 

emek veren tüm meslektaşlarımıza ve 
Mersin Devlet Opera ve Balesi sanat-
çılarımıza, ayrıca katılım gösteren her-
kese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Konser sonunda Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız 
Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekre-
terimiz Av. Adnan Günbay, Saymanı-
mız Av. Kazım Yüksel, yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş, 
Av. Bilgehan Yaşa ve Av. Burak Can Er-
den, koroda yer alan avukatlara, Mer-
sin Devlet ve Opera Sanatçılarına, Koro 
Şefi Mehmet Erkoç ve Piyanist Öz-
lem Nemli Erden’e plaket takdim etti.

MERSİN BAROSU ÇOK SESLİ KOROSU SAHNE ALDI

03.04.2019



den ‘tefsirci’ idi. Avukatlık Kanunu’nun 
adı da eskiden Muhammat Kanunu’y-
du. 1924 tarihinde mesleğimizin adı 
‘avukatlık mesleği’ olarak değişti. Tüm 
meslektaşlarıma başarılı ve uzun mes-
lek hayatı diliyorum” diye konuştu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz ise, “Sizlerden çok şey öğren-
dik ve öğrenmeye de devam edi-
yoruz. 6 Nisan 1948’de avukatlık 
mesleğine başlayan sevgili üstadımız Av. 
Şinasi Develi’yi tebrik ediyorum” dedi.

Mersin Barosu ve Türk Kızılayı Mer-
sin Şubesi işbirliğinde 5 Nisan Avu-
katlar Haftası nedeniyle farkında-
lık yaratmak amacıyla ‘kan bağışı 
hayat kurtarır’ sloganıyla Kızılay’a kan 
bağışı kampanyası düzenlendi.
Mersin Adliyesi’nde kurulan Kızılay 
çadırında Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kuru-
lumuz, avukatlar, Mersin Cumhuri-
yet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin 
Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa 
Kahveci, Mersin Uzlaştırmacılar Der-
neği Başkanı İbrahim Halil Alav, hâ-
kimler, savcılar, adliye personelle-
ri Kızılay’a kan bağışında bulundu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
5 Nisan Avukatlar Haftası dolayısıyla 
adliyede düzenlenen kan bağışı kam-
panyasına tüm yönetim kurulunun ve 
avukatların katılacağını belirterek, “Bu 
konuda meslektaşlarımız duyarlıdır. 
Ben 6 ayda bir kan vermeye çalışıyo-
rum. Bir damla kan bir hayat demek-
tir. Bugün mutlaka Kızılay’a yardımcı 
olmamız lazım. Yarın herhangi birimi-
zin ya da bir yakınımızın başına acı bir 
olay geldiğinde, ilk ihtiyaç duyacağımız 
yer Kızılay. Kızılay’a hep birlikte destek 
olmamız gerekiyor. Bundan dolayı bu 
kan bağışını çok önemsiyoruz. Vatan-
daşlarımız dâhil olmak üzere tüm yargı 
çalışanlarımızı bu kan bağışını destek-
lemeye davet ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Türk Kızılayı Mersin Şube 
Başkanı Fehmi Gür, Adana Kan Bağışı 
Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, Türk 
Kızılayı Toroslar Şube Başkanı İsmail 
Güller ve Türk Kızılayı Toroslar yönetim 
kurulu üyesi Ülkü Dölen, kan bağışında 
bulunan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, AVUKATLARIMIZLA 
BİRLİKTE KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

04.04.2019

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar 
Haftası nedeniyle Mersin Üniversitesi 
Vadi Tesisleri’nde düzenlemiş oldu-
ğu Geleneksel Tenis Turnuvası’nda 
bugün, yarı final maçları oynandı. 

Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel ve Spor Komis-
yonu Başkanımız Av. 
İbrahim Hakkı Koç’un 
izleyerek oyunculara 
destek verdiği maç-
larda; Av. Bilgehan 
Yaşa,  Av. Feti Tetik’i 6/ 
2 - 6/0 lık setlerle ye-
nerek finale yükseldi. 
Av. Alper Durak ise Av. 
Aslan Küçük’ü 6/1 -6/3 

'lük setlerle yenerek finale yükseldi. 
Av. Deniz Akış,  Av. Rüya Durudilek’i 
6/0 -6/3 lük setlerle yenerek finalde 
Av. Burcu Gündogdu’nun rakibi oldu.

TENİS TURNUVASINDA 
YARI FİNAL MAÇI OYNANDI
04.04.2019

YEŞİLBOĞAZ: “CÜBBELERİMİZ SİLAH 
DEĞİL, BARIŞTIR, ÖZGÜRLÜKTÜR”    
 Mersin Barosu tarafından 5 Nisan Avu-
katlar Günü’nü nedeniyle düzenlenen 
çelenk sunma töreninde avukatlarımız 
tek yürek olarak, ülkemizdeki hukuk sis-
teminde ve avukatlık mesleğinde aşıl-
ması gereken sorunları dile getirdi. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Cüb-
belerimiz silah değil; barıştır, özgürlük-
tür. Avukat olmak Dört Ayaklı Minare 
önünde her gün vurulmaktır. Adaletin 
keskin kılıcının, kör bıçağa dönüştüğü 
günleri yaşıyoruz. Hukuk sistemimizi ye-
niden şahlandırmak zorundayız” dedi.

devamı arka sayfada

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ 
NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ
05.04.2019



“570 AVUKAT, 14 BARO BAŞKANI 
TUTUKLANDI”
Mersin Cumhuriyet Meydanı’n-
da düzenlenen törene Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne-
tim kurulumuz ve avukatlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının Atatürk Anıtı’na çelenk sunu-
mu yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz yaptığı basın açıklamasın-
da, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü maale-
sef buruk kutladıklarını ifade ederek, 
“Çünkü avukatlar, her gün yeni bir hak 
ihlali ve mesleğe dönük saldırılarla yüz-
leşmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği’nin 2018 yı-
lında yayınladığı rapora göre; 2017 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’de 570 avukatın 
tutuklandığı, bin 470 avukat hakkında 
dava açıldığı, 79 avukatın ağır cezalara 
çarptırıldığı ve 14 baro başkanının tu-
tuklandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta-
larda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 
ve Halkın Hukuk Bürosu mensubu 18 
meslektaşımız daha asılsız iddialarla, 
hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır. 
21. yüzyıl Türkiye’sinde avukatlar, açlık 
grevi ile hak mücadelesi vermektedir.  
Uluslararası Hukuk Örgütleri’nin, ikinci 
kez 24 Ocak 2019 tarihinde, Tehlike-
deki Avukatlar Günü’nü Türkiye’deki 
avukatlara ithaf ettiğini unutmadık, 
unutturmayacağız” diye konuştu.

“ADALETİ ÇİĞNEMEYİN, BİR GÜN 
KAPINIZA DAYANIR”
Ülkemizde yargının, cemaatin ve siya-
si partinin arka bahçesine dönüşünce, 
adliyeler adalet üretmeyince, avu-
katlar olarak adaleti, ülkenin dört bir 
yanında adalet nöbeti tutarak arar ol-
duklarını belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlar, bozulan 

adalet mekanizmasının düzeltilmesi 
için Adadolu’da nöbete çıkmıştır. Ada-
let nöbetimizi Anadolu’ya yaymaya 
kararlıyız. Adaleti çiğnemeyin, yok-
sa adalet bir gün kapınıza dayanır. 
Hukukun üstünlüğünün yeniden 
sağlanması için verilen mücade-
lede, tüm yük sadece avukatların 
üzerindedir. Oysa yargının diğer ku-
rucu unsurları da bu mücadelenin 
içerisinde yer almalıdır. Biz avukatlar 
hiçbir zaman hiyerarşik yapının gölge-
si altında verilen talimatların uygula-
yıcısı olmadık, olmayacağız. Yargı siya-
setten emir alamaz” şeklinde konuştu. 
“TÜRKİYE’DEN BAŞKA, AVUKATLIĞIN 
SINAVSIZ YAPILDIĞI BİR ÜLKE YOK”
Hukuk devletinin güvencesinden bi-
risi olan savunma hakkı, geleceksiz 
ve güvencesiz bir hale getirilmeye 
çalışıldığına vurgu yapan Baro Baş-
kanı Av. Bilgin Yeşilboğaz: “Avukatın 
olmadığı bir yargıyı hayal edenler bi-
liniz ki; demokratik bir ülkede savun-
ma hakkı ne kadar güçlüyse, hukuk 
sistemi de o ölçüde güçlü kalacaktır. 
Avukat sayısındaki hızlı artış, hukuk 
eğitiminin kalitesizleşmesi, kontrolsüz, 
denetimsiz açılan hukuk fakülteleri, so-
runların temelini oluşturmaktadır. Tür-
kiye' den başka avukatlığın sınavsız ya-
pılabildiği bir ülke bulunmamaktadır. İş 
alanlarımız daraltılmakta, mesleğe sal-
dırılar ise her geçen gün artmaktadır. 
Adliyelerde başlatılan güvenli alan uy-
gulaması ile avukatlar, işlerini yapamaz 
hale getirilmektedir” ifadesini kullandı.

“VURULACAĞINI BİLE BİLE, HER 
SABAH KALKIP İŞE GİTMEKTİR 
AVUKAT OLMAK”
Meslektaşlarımız kollukta, savcılıkta, 
mahkemelerde, adliyelerde ve ofisle-
rinde bir yığın sorunla boğuştuğuna 
vurgu yapan Baro Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, “Dört Ayaklı Minare 
önünde her gün bir daha vurulmaktır 
avukat olmak, vurulacağını bile bile 
her sabah kalkıp peşine düşmektir 
zalimlerin. Mazlumun ahı olmaktır, 
mağdurun kinine de karşı durmaktır 
ama zalimin zulmüne dönüşürse o kin, 
önünde durmaktır avukat olmak. Senin 
olmayan bir canı, kendi canının yanına 
koymaktır avukat olmak. Başka başka 
hayatları bir tuz çuvalı gibi alıp sırtına, 
yollara düşmektir avukat olmak aslın-
da. Haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık 
kol gezerken önüne atılmaktır; adınla, 
itibarınla, bedeninle, özgürlüğünle; her 
türlü haksızlığı göğüslemektir avukat 
olmak. Kendisini hakkaniyete adayan; 
eşitlik için korkusuzca savaşandır avu-
kat olmak. Tiranlığa karşı duran, insan 

hak ve bildirgesini yazandır avukat.
Adaletin keskin kılıcının kör bıçağa 
dönüştüğü günümüzde; ‘masumiyet 
karinesi ve adalet, havamız, suyumuz’ 
diyendir avukat. Asla umutsuz olma-
maktır, asla yorulmamak ve asla vaz-
geçmemek. Mutlaka hak yerini bulacak, 
inancı olmaktır avukat olmak. Cübbele-
rimiz silah değil; barıştır, özgürlüktür.
Eğer bugün Türkiye’de müstakil avukat-
lık müessesesi varsa, bugün avukatlar 
iyi, namuslu, söz, vakar ve hatta refah 
sahibi yurttaşlar arasında bulunuyorsa 
bunu bu iradeye borçludurlar. Çünkü 
Cumhuriyet, sadece avukatların re-
fahını temin etmemiş, mesleğini kur-
muş, Türk avukatının namusunu ve 
şerefini kurtarmış, onu layık olduğu 
mevkiye çıkartmıştır. Bunu böylece 
kabul etmek, söylemek, meslek, vic-
dan ve namus borcudur” diye konuştu.

“HEPİMİZ AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ”
Hukuksuzluğun, artık günlük hayatın 
olağan bir parçası olarak görülüp sin-
dirilmeye çalışıldığı bir süreç içinde 
olunduğunun altını çizen Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hepimiz 
aynı geminin içindeyiz.  Avukatlık mes-
leğinin bugünü ve yarını için, örgütlü ve 
ortak mücadele kaçınılmaz bir ihtiyaç. 
Adaletin ve hukuk sisteminin dibe vur-
duğu bir dönemde, hukuk sistemimizi 
yeniden şahlandırmak zorundayız. Her 
türlü hukuksuzluğa, hak ihlaline kar-
şı koyuş refleksimiz, mesleğimizin var 
oluş nedenidir. Hiçbir hukuksuzluğa, 
anti demokratik uygulamalara boyun 
eğmemeye devam edeceğiz. Adaletin 
gerçekleşmesi için olmazsa olmaz un-
sur olan savunmayı yeniden etkin hale 
getireceğiz. Biz avukatlar, siyasetin yar-
gı üstündeki her türlü baskısına karşı 
dimdik durmanın ve mücadelemizde 
haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz. 
Hak, hukuk ve adalet mücadelesini bir-
likte verdiğimiz tüm meslektaşlarımı-
zın Avukatlar Günü’nü kutlarım” dedi.

05.04.2019

Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü 
tarafında 5 Nisan Avukatlar Haftası 
etkinlikleri kapsamında, düzenlenen 
‘Söz Kadrajın’ konulu fotoğraf sergi-
sinde, fotoğraf sanatçısı avukatları-
mızın günün anlam ve önemine iliş-
kin çekmiş olduğu; dünden bugüne 
avukatların adliye koridorlarında, 
ofislerinde, duruşma salonlarında, 
mesleki faaliyetlerini icra ederken harca-
dıkları çabalarını, özverilerini ve emek-
lerini anlatan fotoğraflar sergilendi. 
Mersin Baro Odasında 30 fotoğrafın 
yer aldığı sergide; Mersin Barosu yöne-
tim kurulu üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu 
Deprem, Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı-
mız Av. Mustafa İsmet Ünal,  kulüp üye-
leri Av. Arif Örslü, Av. Derya Demir, Av. 
Süleyman Zafer Saat, Av. Işık Akan Kıral 
ile Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü 
Eğitmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Tay-
lan Deprem’in fotoğrafları sergilendi.

“ADALETİ TECELLİ ETTİRMEK SADECE 
AVUKATLARIN GÖREVİ DEĞİL”
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“ADALETİ TECELLİ ETTİRMEK SADECE 
AVUKATLARIN GÖREVİ DEĞİL”

Mersin Barosu yönetim kurulumuz, Fo-
toğrafçılık Kulübü Başkanı Av. Mustafa 
İsmet Ünal, Mersin Barosu Fotoğrafçı-
lık Kulübü Eğitmeni Fotoğraf Sanatçısı 
Taylan Deprem ve avukatlarımızın katı-
lımıyla Mersin Baro Odasında 
düzenlenen sergi açılışı 
öncesinde konuş-
ma yapan Baro 
B a ş k a n ı m ı z 
Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 
ülkemizde 
av u kat l a -
rın sıkıntılı 
bir süreçte 
görevlerini 
yapmaya ça-
lıştıklarını ifade 
ederek, “Bu süreç-
te bağımsız savunmayı 
savunmaya çalışıyoruz. İşimiz 
zor ama biz bu yola bilerek, inanarak 
çıktık. Dün vermiş olduğumuz müca-
delemiz, bugün ve yarın da devam 

edecek. Bu mücadeleyi başarılı kılabil-
memiz için mücadelede herkes nefer 
olmak zorunda. Yargı hepimizin yargı-
sı, savunma hepimizin savunması. Biz 
toplumun sesiyiz. Eğer toplum çok zor 
şartlar altındaysa, bizler çok refah için-
de olmayı bekleyemeyiz. Avukatlar dün 
bedel ödedi, bugün de ödüyorlar, yarın 
da ödemeye devam edecekler. Bu yol 
zorlu yol. Avukatlık büyük bir idealdir, 
bir yaşam biçimidir. Hukukun üstünlü-
ğünü tesis etmek, demokrasi mücade-
lesini vermek bizim boynumuzun bor-
cudur. Adalete olan güvenin en dibe 
vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Adalete 
olan güvenin yeniden tesis edilmesi 
için sadece avukatlar mücadele edi-
yor. Adaleti tecelli ettirmek, sadece biz 
avukatların görevi değil. Yargının diğer 
kurucu unsurlarının bizim yanımızda 
yer alması gerekiyor. Yargının diğer un-
surları da bizler kadar mücadele etmiş 
olsaydı, ülkemiz şu durumda olmaz-
dı.  İki yolumuz var. Birincisi hukuk ve 

adalet yolu, diğeri biat yolu. 
Biz avukatlar biat yolunu 

hiçbir zaman seçme-
dik, seçmeyeceğiz. 

Kimsenin efen-
disi olmadık” 
diye konuştu. 

“SOSYALLİĞİ 
DE CEBİMİZE 

KOYMALIYIZ”
Avukatların en 

önemli görevlerin-
den bir tanesinin de 

topluma önderlik yap-
mak olduğunu belirten Başka-

nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlar 
toplumun entelektüel kesimi olabilmeli 
ve o sesi de duyurabilmelidir. Avukatlar 
sadece adaletin tesisi için mücadele 
etmez.  Aynı zamanda sporla, fotoğraf-
çılıkla, tiyatroyla, müzikle, sanatın her 
yönüyle de uğraşır.  Mücadele olmazsa 
olmazımız. Ama bunun yanında sosyal-
liği de cebimize koymalıyız. Sosyalliği 
avukatlıktan çıkarırsanız, avukatlar top-
lumdan soyutlanır. Avukatlık mesleği 
çok yönlüdür. Avukatlığı dar bir kalıba 
sığdıramazsınız. Etkinliklerimize emek 
veren ve katılan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, fotoğrafları sergile-
nen avukatlarımıza ve Fotoğraf Sanat-
çısı Taylan Deprem’e teşekkür belge-
si takdim etti ve daha sonra serginin 
açılışını meslektaşlarıyla birlikte yaptı. 

AVUKATLARIMIZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTI
05.04.2019



YEŞİLBOĞAZ: “DEMOKRASİYE 
VURULAN ZİNCİR, İNSANLIĞIN TEMEL 
SORUNUDUR”
Mersin Barosu’na kayıtlı avukatlarımız, 
baromuz tarafından düzenlenen Gele-
neksel Avukatlar Günü Balosu’nda bir 
araya gelerek Avukatlar Günü’nü doya-
sıya eğlenerek kutladı. Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulumuz 
geceye ev sahipliği yaparak,  konukla-
rı girişte karşıladı. Gecede konuşma 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Hukukun üstünlüğüne yöne-
lik yapılan her darbe, demokrasimize 
vurulan her zincir, halkın adalete olan 
güvenini zedeleyen her hukuksuzluk, 
insan hak ve özgürlüklerinin önünde di-
kilen her engel, adil yargılanma hakkına 
yönelik yapılan her ihlal, her avukatın 
ve her insanın temel sorunudur” dedi.

“BİR YERDE ADALETE ÖZLEM VARSA, 
ORADA HUKUKSUZLUK VARDIR”
Hilton Otel’de düzenlenen baloya 
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mus-
tafa Ercan, Mersin Vali Yardımcısı 
Abdullah Şahin, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni-
şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyi-
ğit, Toroslar Belediye Başkanı Av. At-
sız Afşin Yılmaz, 1. İdare Mahkemesi 
Başkanı Mustafa Serdengeçti, KKTC 
Mersin Konsolosu Fatma Arşehit Soy-
kan, CHP Mersin İl Başkanı Av. Adil 
Aktay, Mersin Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Turgay Demirtaş,  avukatla-
rımız ve stajyer avukatlarımız katıldı. 
Gecede günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, “5 Nisan sadece avukat-
ların günü değil, aynı zamanda adalet 
ve savunma günüdür. Gönül isterdi ki; 
adalet ve savunma günümüzü, avukat-
ların görevlerini özgürce ifa edebildiği, 
hak, hukuk ve adaletin çiğnenmediği, 

toplumun adalete olan güveninin tam 
anlamıyla sağlandığı, adalete özlemin 
olmadığı bir günde kutlayabilseydik.  
Bir yerde adalete özlem duyuluyorsa, 
orada hak ihlali vardır, hukuksuzluk 
vardır. Hukukun üstünlüğüne yöne-
lik yapılan her darbe, demokrasimize 
vurulan her zincir, halkın adalete olan 
güvenini zedeleyen her hukuksuzluk, 
insan hak ve özgürlüklerinin önün-
de dikilen her engel, adil yargılanma 
hakkına yönelik yapılan her ihlal, her 
avukatın ve her insanın temel soru-
nudur. Kısacası avukatın sorunu, top-
lumun da sorunudur” diye konuştu. 

“MÜCADELEMİZE HÂKİM VE 
SAVCILAR DA DESTEK VERMELİ”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin,  ada-
let savaşçıları olan avukatların omuz-
ları üzerinde durduğuna vurgu yapan 
Yeşilboğaz, “Bizler hiç kimseden emir 
ve talimat almadığımız gibi, savundu-
ğumuz kişi de değiliz. Avukatın sesinin 
kısılmaya çalışılması için verdiğimiz mü-
cadelede, tüm yargı çalışanlarını yanı-

mızda görmek istiyoruz. Çünkü her bir 
avukat, halkın hukuktaki güvencesidir. 
Avukatlık mesleğini yüceltmek, insan 
hak ve özgürlüklerini de yüceltmek 
demektir. Avukatıyla, hâkimiyle, savcı-
sıyla, tüm adliye personeli ile birlikte 
hepimizin temel bir gayesi; adalete ula-
şan bir yargı hizmeti sunabilmek.  Bu 
nedenle mücadelemize tüm yargı men-
suplarının ve adliye çalışanlarının yıl-
madan, bükülmeden, boyun eğmeden 
destek vermesini temenni ediyoruz. 
Sözlerimi büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, ‘İstiklal, istikbal, 
hürriyet ve her şey adaletle kaim-
dir” sözü ile bitirmek istiyorum.  İyi 
ki avukat var, iyi ki savunma var. Bu 
vesile ile savunmanın temsilcisi siz 
değerli meslektaşlarımın Avukatlar 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu-
muz ile birlikte meslekte 25. 30. 40. 50. 
ve 60. yılını dolduran avukatlarımıza pla-
ket takdim etti. Daha sonra gecede avu-
katlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

MERSİN BAROSU AVUKATLARI BALODA BULUŞTU

Mersin Barosu Tarsus İlçe 
temsilciliğimiz tarafından 5 
Nisan Avukatlar Günü ne-
deniyle Tarsus Cumhuriyet 
Alanı’nda tören düzenlendi. 
 Yönetim kurulu üyemiz ve Tar-
sus ilçe temsilcimiz Av. Cihan 
Öktem,  Tarsus’ta görev yapan 
avukatlarımızla birlikte Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu, ardından 
günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşma yaptı. Daha sonra kut-
lama baro odasında devam etti.

TARSUS’TA AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI

05.04.2019

05.04.2019



mızda görmek istiyoruz. Çünkü her bir 
avukat, halkın hukuktaki güvencesidir. 
Avukatlık mesleğini yüceltmek, insan 
hak ve özgürlüklerini de yüceltmek 
demektir. Avukatıyla, hâkimiyle, savcı-
sıyla, tüm adliye personeli ile birlikte 
hepimizin temel bir gayesi; adalete ula-
şan bir yargı hizmeti sunabilmek.  Bu 
nedenle mücadelemize tüm yargı men-
suplarının ve adliye çalışanlarının yıl-
madan, bükülmeden, boyun eğmeden 
destek vermesini temenni ediyoruz. 
Sözlerimi büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, ‘İstiklal, istikbal, 
hürriyet ve her şey adaletle kaim-
dir” sözü ile bitirmek istiyorum.  İyi 
ki avukat var, iyi ki savunma var. Bu 
vesile ile savunmanın temsilcisi siz 
değerli meslektaşlarımın Avukatlar 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu-
muz ile birlikte meslekte 25. 30. 40. 50. 
ve 60. yılını dolduran avukatlarımıza pla-
ket takdim etti. Daha sonra gecede avu-
katlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

AVUKATLARIMIZ 
ERDEMLİ’DE 

ATATÜRK ANITI’NA 
ÇELENK SUNDU

Mersin Barosu Erdemli İlçe temsil-
ciliğimiz tarafından 5 Nisan Avukat-
lar Günü nedeniyle Erdemli Cum-
huriyet Alanı’nda tören düzenlendi. 
Yönetim kurulu üyemiz ve Erdemli 
ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin Gür-
soy ile Erdemli’de görev yapan 
avukatlarımız Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sundu. Daha sonra Av. Fah-
rettin Gürsoy, günün anlam ve 
önemine ilişkin konuşma yaptı.

05.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Erdemli Baro Odası’nı 
ziyaret ederek, yönetim kurulu 
üyemiz ve ilçe temsilcimiz Av. 
Fahrettin Gürsoy’un  ve avukatla-
rımızın Avukatlar Günü’nü kutladı.  
Erdemli’de yeni baro odasına ka-
vuşmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Avukatlar Günü 
öncesinde baro odasının tüm eş-
yalarının Türkiye Barolar Birliği’nin 
desteğiyle tamamlanarak, kullanı-
ma hazır olduğunun bilgisini verdi.

BAŞKANIMIZ AV. 
BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, 

ERDEMLİ’DE AVUKATLAR 
GÜNÜ’NÜ KUTLADI

05.04.2019

Mersin Barosu Silifke İlçe 
temsilciliğimiz tarafından 5 
Nisan Avukatlar Günü ne-
deniyle Silifke Atatürk Anı-
tı’nda tören düzenlendi. 
Yönetim kurulu üye-
miz ve Silifke ilçe tem-
silcimiz Av. Aslı Trak ile 
Silifke’de görev yapan 
avukatlarımız Atatürk Anı-
tı’na çelenk sundu. Daha 
sonra Av. Aslı Trak, günün anlam 
ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törenden sonra ilk olarak Silifke 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kök-
lü, hâkimler ve savcılar, daha son-

ra da Silifke Belediye Başkanı Mü-
cahit Aktan, Silifke Baro Odamızı 
ziyaret ederek, avukatlarımızın Avu-
katlar Günü’nü kutladı. Avukatlarımız 
da, Silifke Belediye Başkanı Mücahit 
Aktan’a yeni görevinde başarılar diledi.

SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
AVUKATLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI 

Mersin Barosu Anamur İlçe temsil-
ciliğimiz tarafından 5 Nisan Avukat-
lar Günü nedeniyle Anamur Cum-
huriyet Alanı’nda tören düzenlendi. 
Anamur ilçe temsilcimiz Av. Mu-
rat Kılıç ile  Anamur’da görev yapan 
avukatlarımız Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sundu. Daha sonra baro odasın-
da pasta kesilerek kutlama yapıldı.

ANAMUR BARO ODASI’NDA 
AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI

05.04.2019

05.04.2019

Mersin Barosu Mut İlçe temsilci-
liğimiz tarafından 5 Nisan Avukat-
lar Günü nedeniyle Mut Cumhu-
riyet Alanı’nda tören düzenlendi. 
Mut ilçe temsilcimiz A. Müfit Sey-
men,  Mut’ta görev yapan avu-
katlarımızla birlikte Atatürk Anı-
tına çelenk sundu. Daha sonra 
avukatlarımız bir araya gelerek, Avukat-
lar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

AVUKATLARIMIZ 
MUT’TA AVUKATLAR 
GÜNÜ’NÜ KUTLADI

05.04.2019



YEŞİLBOĞAZ: “SADECE HUKUKUN 
ÖNÜNDE EĞİLİYORUZ”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Avukatlar Günü nedeniyle Silifke ilçe 
temsilciliğimiz tarafından düzenlenen 
yemekte avukatlarımızla bir araya geldi.
Yönetim kurulu üyemiz ve Silifke ilçe 
temsilcimiz Av. Aslı Trak, avukatlar, 
hâkimler ve savcıların katılımıyla ger-
çekleşen yemekte,  günün anlam ve 
önemine ilişkin bir konuşma yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Biz avukatlar topluma klavuz olma-
nın, baskılara direnmenin, hukuku ve 
adaleti savunmaktan vazgeçmemenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Avukatlık 
mesleği, özgürlük mesleğidir. Adalet 
toplumun huzur, güven, eşitlik içinde 
birlikte yaşamasını sağlayan en önem-
li unsurdur. Ancak adaleti dengede 
tutan sadece avukatlardır. Biz avukat-
lar mesleğe ilk adımı atarken, meslek 
onuruna ve kurallarına uygun davra-
nacağımıza yemin ederek cübbemi-
zi giyiyoruz. Bu nedenle cübbemizle 
sadece hukukun önünde eğiliyoruz.  

“ETTİĞİMİZ YEMİNE SADIK KALMAK 
GÖREVİMİZ”
Çıktığımız hak ve özgürlük arama yol-
culuğunda, ettiğimiz yemine sadık 
kalmak bizim görevimizdir. Siyasetin 

gölgesinde kalmış yargı anlayışını, yar-
gının tüm kurucu unsurlarının ortak 
mücadelesi ile yıkmak mümkündür. 
Bugün, mesleki sorunlarımıszı dile 
getirme ve hukuk sistemimizi bir kez 
daha sorgulama günüdür.  Avukatlık 
mesleğinin ve hukuk sisteminin yara 
alması, halkın zarar görmesi anlamına 
gelmektedir. Hepimiz aynı gemidey-
sek, sorunlarımızın çözümüne yönelik 
hep birlikte aynı mücadeleyi vermek 
zorundayız. Tüm meslektaşlarımın Avu-
katlar Günü’nü kutluyor, ebediyete in-
tikal eden meslektaşlarımızı da rahmet 

ve saygıyla anıyorum” diye konuştu. 
Yönetim kurulu üyemiz ve Silifke ilçe 
temsilcimiz Av. Aslı Trak ise gecede 
yaptığı konuşmasında, “Meslektaşla-
rımız mali, ekonomik, sosyal güvenlik 
gelecek kaygısı gibi birçok sorunlarla 
uğraşmaktadır. Gecemize katılarak, 
birlik ve dayanışma örneği sergileyen 
tüm meslektaşlarıma teşekkür edi-
yor, tüm meslektaşlarımın Avukatlar 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Müzik eşliğinde eğlenen avukatlarımız 
daha sonra dev Türk bayrağı açarak, 
hep birlikte İzmir Marşı’nı söylediler. 

SİLİFKE’DE AVUKATLARIMIZ 
DÜZENLENEN GECEDE BULUŞTU

06.04.2019

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar 
Haftası nedeniyle düzenlemiş oldu-
ğu Halı Saha Futbol Turnuvası’nın fi-
nal maçı 06.04.2019 tarihinde yapıldı. 
Mersin il ve ilçelerinde görev yapan 
avukat, stj. avukat, hakim, stj. hakim, 
savcı, stj. savcı ve baro personellerinin 
katılımıyla Mezitli Berlin Halı Saha’da 
09.03.2019 tarihinde başlayan turnu-
vanın final maçını; Amoha takımı birin-
cilikle, Sokartes takımı ikincilikle, Çu-
kur takımı ise üçüncülükle tamamladı.
Maçı Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, yönetim kurulu üyelerimiz 
Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Burak 
Can Erden, Av. Bilgehan Yaşa ve Spor 
Komisyonu Başkanımız Av. İbrahim 
Hakkı Koç izleyerek destek verdi. Ta-

kımlara kupasını takdim eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
üstün performans gösteren takım 
oyuncularını tebrik ederek, “Sporun 

tatlı bir rekabet barındırmasının yanı 
sıra; dostluk, kardeşlik ve birlikteliği 
pekiştirmesi açısından önemli bir et-
kinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

GELENEKSEL HALI SAHA FUTBOL 
TURNUVASI’NIN GALİBİ AMOHA TAKIMI OLDU

06.04.2019

MERSİN BAROSU SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİ

AVUKATLAR GÜNÜ’NDE TARSUS’TA ÖRNEK DAYANIŞMA



Mersin Barosu Tarsus ilçe temsilciliği-
miz tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü 
nedeniyle düzenlenen kokteylde, yar-
gının kurucu unsurları ve barolar ara-
sında dayanışma örneği sergilendi. 

Tarsus’ta düzenlenen 
geceye Baro Başkanı 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Tarsus Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, Tarsus Be-
lediye Başkanı Haluk 
Bozdoğan, yönetim 
kurulu üyemiz ve 
Tarsus İlçe temsil-
cimiz Av. Cihan Ök-
tem, Mersin Barosu 
Başkan Yardımcımız 
Av. Fatma Demirci-
oğlu, Genel Sekre-

terimiz Av. Adnan Günbay, Saymanı-
mız Av. Kazım Yüksel, yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. 
Burak Can Erden, Adana Barosu Baş-
kanı Av. Veli Küçük ve avukatlar katıldı.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUK SİSTEMİ 
RAYINA OTURMADAN, TOPLUMSAL 
BARIŞ SAĞLANAMAZ”
Gecede konuşma yapan Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, hukuk 
sisteminin rayına oturmadan ve ada-
letin gerçek anlamda tesis edilmeden 
toplumsal barışın sağlanamayacağına 
vurgu yaparak, “Savunmayı savunmak 
zorunda olduğumuz gibi, tüm yargı 
çalışanları ile birlikte hukukun üstün-
lüğünü savunmak ve korumak zorun-
dayız. Yargı ne kadar güçlüyse, verilen 
kararlar o derece adil olacaktır. İçinde 
bulunduğumuz sürece rağmen tüm ba-
rolarla ve avukatlarımızla var gücümüz-
le çalışmaya, omuz omuza mücadele 
etmeye devam edeceğiz” diye konuştu

devamı arka sayfada

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar Haf-
tası nedeniyle, Türkiye Satranç Federasyo-
nu Mersin İl Temsilciliği işbirliği ile düzen-
lemiş olduğu Satranç Turnuvası, Gökdelen 
Hizmet Birimimizde yapıldı. Turnuvayı Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz da izleyerek destek verdi. 
Avukatlarımızın katılımıyla, İsviçre sisteminin uygu-
landığı, 5 tur boyunca süren toplam 66 maçın oynan-
dığı satranç turnuvasında, Spor Komisyonu Başkanı-
mız Av. İbrahim Hakkı Koç da yer aldı. Yoğun katılımın 
olduğu turnuvayı, Av. Dicle Yiğit 4,5  puanla birinci, 
4’er puanı olan Av. İsmail Değer averaj ile ikinci, Av. 
Serkan Sahil de üçüncülükle tamamladı. Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Avukatlar Haftası müna-
sebetiyle düzenlemiş olduğumuz çeşitli etkinliklerle, 
meslektaşlarımızla bir araya gelerek, iş stresinden 
uzak keyifli vakit geçirme imkânı bulduk. İlgi göste-
ren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MERSİN BAROSU SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİ

Mersin Barosu’nun 5 Nisan Avu-
katlar Günü nedeniyle düzenlemiş 
olduğu Tenis Turnuvası sona erdi.
Mersin Üniversitesi Vadi Tesisle-
ri’nde düzenlenen turnuvanın fi-
nal maçında, Av. Bilgehan Yaşa, Av. 

Mehmet Alper Durak’ı 6/3 3/6 6/1 
yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın 
ikincisi Av. Mehmet Alper Durak oldu.
Av. Feti Tetik - Av. Aslan Küçük maçı 
ise 2/6 4/4 iken "retired" oldu ve Av. 
Feti Tetik turnuvada üçüncü oldu. 

Kadınlarda ise Av. Burcu Gündogdu, Av. 
Deniz Akış’ı 2/6 6/0 7/5 yenerek şam-
piyon oldu. Av. Deniz Akış kadınlar gru-
bunda turnuvayı ikincilikle tamamladı. 
Av. Sultan Şenzeybek ise Av. Rüya Du-
rudilek'i 6/1 6/2 yenerek üçüncü oldu.
Turnuvayı Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri-
miz Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Burak 
Can Erden, Spor Komisyonu Başka-
nımız Av. İbrahim Hakkı Koç, Bilişim 
Komisyonu Başkanımız Av. Murat De-
mirtaş ve avukatlarımız birlikte izle-
yerek, oyuncuların heyecanına ortak 
oldular. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, turnuvaya katılım gös-
teren meslektaşlarına teşekkür etti.

06.04.2019

TENİS TURNUVASININ FİNAL MAÇLARI YAPILDI
06.04.2019

AVUKATLAR GÜNÜ’NDE TARSUS’TA ÖRNEK DAYANIŞMA
09.04.2019



ÖKTEM: “AVUKATLARIN HAKLARININ 
İHLAL EDİLMESİ, VATANDAŞIN 
HAKKININ İHLAL EDİLMESİ 
DEMEKTİR”
Yönetim kurulu üyemiz ve Tarsus ilçe 
temsilcimiz Av. Cihan Öktem ise konuş-
masında, “Avukatlık mesleği ülkemizde 
ne yazık ki her geçen gün daha güç ko-
şullarda yapılıyor. Avukatların hakkının 
ihlal edildiği bir yerde, aslında vatan-
daşın hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş 
demektir.  Bugün bu gecede, yargının 
kurucu unsurları ve barolar arasında 
güzel bir dayanışma örneğini göstermiş 
bulunmaktayız. Geceye katılan mes-
lektaşlarımıza ve tüm konuklarımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KILIÇ: “MERSİN BAROSU İLE UYUMLU 
ÇALIŞIYORUZ”
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç ise, “Mersin Barosu ile uyum-
lu çalışmamız neticesinde, adliyemizde 
avukatlarımız hiç bir sorun yaşama-
maktadır. Bu nedenle Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ile yöne-

tim kurulu üyesi ve Tarsus ilçe temsilcisi 
Av. Cihan Öktem'e teşekkür ederim. Bu 
güne kadar toplumun aydınlanması için 
gerekli her türlü mücadeleyi veren ve 
halen vermekte olan tüm avukatların 
Avukatlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

KÜÇÜK: “DAYANIŞMA VE BİRLİKTE 
MÜCADELE İLE KAZANIMA ULAŞIRIZ”
Daha sonra konuşma yapan Ada-
na Barosu Başkanı Av. Veli Küçük 

ise, mesleki dayanışmanın önemi-
ne vurgu yaparak, “Bizleri kazanı-
ma ulaştıracak olan dayanışma ve 
birlikte mücadeledir. Dayanışma 
varsa, kazanım da vardır” diyerek, 
Mersin Barosu avukatları ile birlikte 
bir araya gelmekten mutluluk duy-
duğunu ifade etti ve tüm meslektaş-
larının Avukatlar Günü’nü kutladı.
Gecede meslekte 30. yılını dolduran 
Av. Hicabi Öksüz’e plaket takdim edildi.

09.04.2019

Mersin Barosu Spor Komisyonu’nun 5 
Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzen-
lemiş olduğu, tenis, voleybol, satranç, 
masa tenisi ve basketbol turnuvalarında 
dereceye giren takım oyuncularına ku-
palarını Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz düzenlenen törenle takdim etti.
Mersin Baro Odasında yönetim kuru-
lumuz ve avukatlarımızın katılımıyla 
gerçekleşen kupa töreninde konuşan  
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
5 Nisan Avukatlar Haftası’nda çeşitli 
etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, 
“Meslektaşlarımızın sosyal etkinlikler-
de bir araya  bir araya gelip kaynaşma-
sı için bir çok alanda spor etkinlikleri 
düzenledik. 400’e yakın meslektaşımız 
bu etkinliklerimizde bir araya gelme ve 
birbirini daha yakından tanıma fırsatı 
buldu. Bu etkinliklerimizin ilerleyen za-
manlarda birlikteliğimize daha da güç 
katacağına inanıyorum.  Sadece mesle-
ğimizle, meslek sorunlarımızla boğuş-
manın yanı sıra, bir araya gelebilmenin 
yollarını da aramak zorundaydık. İş dı-
şındaki birlikteliğimizi sportif ve kültürel 
etkinliklerle sağlamaya çalışıyoruz. Tüm 
spor dallarına katılıp katkı sunan, emek 
veren ve yarışmalarda derece alan, 
alamayan tüm meslektaşlarımı tebrik 
ediyorum. Ayrıca turnuvalarımızın ger-

çekleşmesi için emek 
veren Spor Komisyonu 
Başkanımız Av. İbrahim 
Hakkı Koç’a ve destek 
veren yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Bilgehan 
Yaşa ve Av Burak Can 
Erden’e teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 
Konuşmanın ardından 
Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, ilk 
olarak Tenis Turnuva-
sı’nda birincilik başa-
rısı gösteren yönetim 
kurulu üyemiz Av. Bil-
gehan Yaşa, ikinci Av. 
Mehmet Alper Durak ve üçüncü Av. 
Feti Tetik’e; kadın kategorisinde ise 
birinci Av. Burcu Gündoğu, ikinci Av. 
Deniz Akış ve üçüncü olan Av. Sultan 
Şenzeybek’e kupalarını takdim etti.
Voleybol Turnuvası’nda ise; birin-
ci olan A takımında yönetim kurulu 
üyemiz Av. Burak Can Erden, Av. Bur-
cu Gündoğdu, Av. Mehmetali Gün-
düz, Av. Haydar Şendur, Av. Sıla De-
veli ve Atilla Dağdeviren ile ikincilik 
ve üçüncülük başarısı gösteren C ve 
B takımlarına kupaları takdim edildi.
Satranç Turnuvası’nda erkekler ka-

tegorisinde ise; birincilik başarısı 
gösteren Dicle Yiğit, ikinci İsmail De-
ğer ve üçüncü Serkan Sahil; kadın-
lar kategorisinde ise Ayşe Büşra Ka-
teroğlu’na kupaları takdim edildi.
Masa Tenisi Turnuvası’nda erkekler 
kategorisinde birinci Av. Mahmut Kap-
lan, ikinci Av. Necati Bektaş ve üçün-
cü Av. Hakkı Eren Mülayim; kadınlar 
kategorisinde ise birinci Sevim Sagun 
ve ikinci Av. Serap Şahin’e; Basketbol 
Turnuvası’nda ise birinci olan Erderha 
Gücü, ikinci Sokartes ve üçüncü Bomm 
takımlarına kupalarını Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz takdim etti.

AVUKATLAR GÜNÜ TURNUVALARINDA 
KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

10.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay ve avukatlarımızla 
birlikte, dünyanın ezgilerini Mersin’e 
taşıyacak olan 18. Mersin Uluslarara-
sı Müzik Festivali’nin açılışına katıldı.
Festivalin Kültür Merkezi’ndeki açılışı-
na, Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye 
Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ulus-

lararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu 
Başkanı Selma Yağcı ve yönetim Kurulu 

BAROMUZ ULUSLARARASI MÜZİK 
FESTİVALİ’NİN AÇILIŞNA KATILDI



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay ve avukatlarımızla 
birlikte, dünyanın ezgilerini Mersin’e 
taşıyacak olan 18. Mersin Uluslarara-
sı Müzik Festivali’nin açılışına katıldı.
Festivalin Kültür Merkezi’ndeki açılışı-
na, Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye 
Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ulus-

lararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu 
Başkanı Selma Yağcı ve yönetim Kurulu 

üyeleri katıldı. Bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşecek olan 
festivalin açılışı, dünyaca ünlü piyanist-
ler Güher Süher Pekinel kardeşler ve 
Teyfik Rodos’un, Şef Rengim Gökmen 
yönetiminde vereceği konserle yapıldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avus-
turya ve Gürcistan’dan önemli solist 
ve müzik topluluklarını sanatseverlerle 
buluşturacak olan 18. Mersin Ulusla-
rarası Müzik Festivali’nin,  kentimizin 
dünyaya tanıtılmasında ve kültürel 

ilişkilerimizim geliştirilmesinde önemli 
yer tutuğunu belirterek, “Evrensel bir 
dil olan sanat, farklı kültürlerin bir ara-
da yaşamasına olanak sağlayan önemli 
bir unsurdur. Meslektaşlarımızla bir-
likte katıldığımız festivale, tüm halkı-
mızın da katılmasını diliyorum” dedi.

BAROMUZ ULUSLARARASI MÜZİK 
FESTİVALİ’NİN AÇILIŞNA KATILDI

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, meslekte 25. yılını 
dolduran baromuz üyesi Av. Kerem 
Muradi’ye plaket takdim etti. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Savunma mesleğinde 25 yıl emek 
harcayan, 25 yıl adalet için mücade-
le eden değerli meslektaşımız Av. Ke-
rem Muradi’yi tebrik ediyor, meslek 
hayatında başarılar diliyorum” dedi.

10.04.2019

AV. KEREM MURADİ’YE 
MESLEKTE 25. YIL 
PLAKETİ VERİLDİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, meslekte 25. yılını dolduran ba-
romuz üyesi Av. Nilüfer Obuz’a plaket 
takdim etti. Baro Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, “Savunma mesleğin-
de 25 yıl hak, hukuk, adalet mücade-
lesi veren değerli meslektaşımız Av. 
Nilüfer Obuz’u tebrik ediyor, meslek 
hayatında başarılar diliyorum” dedi.

AV. NİLÜFER OBUZ’A 
MESLEKTE 25. YIL 
PLAKETİ VERİLDİ

16.04.2019

18.04.2019

Antalya Barosunun 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı nedeniyle bu yıl 
13.’sünü düzenlemiş olduğu barolar 
arası Atatürk Kupası turnuvası 18-23 
Nisan 2019 tarihleri arasında yapıldı.
Mersin Barosu futbol takımı ilk maçta, 
turnuvanın favori takımlarından olan 

Sakarya Barosu’na 
mağlup olurken, bu-
gün gerçekleşen tur-
nuvanın 2. gününde 
ise Adana Barosu 
Takımı Adonis ile 
2-2 berabere kaldı. 
Futbol takımında 
yer alan Mersin 
Barosu Spor Ko-
misyonu Başkanı 
Av. İbrahim Hakkı 
Koç, ülke genelin-

deki baroların katılımıyla düzenlenen 
bu tür spor etkinliklerinin, mesleki 
dayanışmayı ve meslektaşlar arasında 
kaynaşmayı sağladığını, yeni dostluk-
lara vesile olduğunu belirterek, Mer-
sin Barosu olarak bu tür etkinliklere 
katılmaya önem verdiklerini ifade etti.

MERSİN BAROSU ATATÜRK 
KUPASI TURNUVASI’NA KATILDI
19.04.2019

Antalya Barosu’nun bu yıl 13.’sünü 
düzenlemiş olduğu barolar arası 
Atatürk Kupası Turnuvası, 18-23 
Nisan 2019 tarihleri arasında yo-
ğun katılım ile Antalya’da yapıldı.
Mersin Barosu Basketbol takımı-
mız, üst üste aldığı başarılı sonuçlar 
sonrası yükseldiği yarı final maçında 
Antalya Barosu’nu da 58-47 lik skor-
la yenerek finale yükseldi. Mersin 
Barosu Basketbol Takım Kaptanı Av. 
Rauf Sina Aycan, 23 Nisan Salı günü 
İstanbul Barosu ile final maçı oyna-
yacak olan takımımızın, kupa koleksi-
yonuna bir şampiyonluk kupası daha 
eklemeyi hedeflediklerini belirte-
rek, son topa kadar mücadele eden 
takım oyuncularımızı tebrik etti.

MERSİN BAROSU BASKETBOL TAKIMIMIZ FİNALDE
22.04.2019



BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN 
YEŞİLBOĞAZ 23 NİSAN 

TÖRENİNE KATILD
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
kent protokolü, kurum temsilcileri, 
sivil toplum örgütleri temsilcileri, 
vatandaşlar ve çocuklarla birlikte, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Mey-
danı’nda düzenlenen törene katıldı. 
Daha sonra kutlamalar Mersin Büyük-
şehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sara-
yında çeşitli etkinliklerle devam etti.

Mersin Barosu, Mezitli Bele-
diyesi, Mezitli Kent Konseyi, 
Çukurova Genç Girişimci İş 
İnsanları Derneği (ÇUGİ-
DER), Mezitli Lions Kulübü, 
Mezitli Sportimist ve Mersin 
Rotary Kulübü işbirliğinde 
düzenlenen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
şenliğinde bir araya gelen ço-
cuklar gönüllerince eğlendi. 
Adnan Menderes Bulva-
rı’nda düzenlenen şenliğe, Mezit-
li Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yönetim kurulumuz, Mersin Çocuk 
Hakları Merkezi Başkanımız Av. Bur-
cu Düzen, avukatlar, organizasyona 
emek veren sivil toplum örgütleri 
temsilcileri, çocuklar ve aileler katıldı. 
Masa atölyesi, çocuk yogası, çocuk zum-
bası, yüz boyama, uçurtma, geleneksel 
çocuk oyunları etkinlikleri renkli görün-
tülere sahne olurken, çocuklar birlik ve 
beraberlik ruhuyla doyasıya eğlendi. 

“ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVGİSİNİ 
AŞILAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR 
FIRSATTIR”
Etkinlikte yer alan Mersin Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi standında, çocuklara 
haklarının anlatıldığı broşürler ve üze-

rinde ‘çocuğum, haklarımla varım’ yazılı 
tişört dağıtıldı. Çocuklarla sohbet edip, 
mutluluklarına ortak olan Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kurum ve sivil 
toplum örgütleriyle birlikte düzenlemiş 
olduğumuz etkinliğin amacı, sadece ço-
cukların eğlenmesini sağlamak değildir. 
Bu etkinliğimiz; Cumhuriyet değerleri-
ni öğretmek, bağımsızlık destanımızı 
anlatmak, Atatürk sevgisini, birlik, be-
raberlik ve paylaşımı aşılamak, onları 
hakları konusunda bilinçlendirmek için 
önemli bir fırsattır. Çocuklarımızın öz-
gür düşünceli, sorgulayan, donanımlı 
ve yetenekli gençler olarak yetiştiril-
meleri ortak hedefimizdir. Yarınlarımızı 
inşa edecek olan çocuklarımızı bu tür 
etkinliklerde buluşturmayı önemsiyo-
ruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten 
dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

MERSİN BAROSU 23 NİSAN ŞENLİĞİNDE 
FARKINDALIK YARATTI

23.04.2019

23.04.2019

Antalya Barosu’nca 20-24 Nisan 2019 
tarihleri arasında bu yıl 13.’sü düzen-
lenen barolar arası Atatürk Kupa-
sı Turnuvası’nda Mersin Barosu Bas-
ketbol takımı Türkiye ikincisi oldu.
Antalya’da gerçekleşen Atatürk Kupası 
Turnuvası’nda, zorlu rakiplerini yenerek 
finale yükselen Mersin Barosu Basketbol 
takımı, final maçında zorlu rakibi İstanbul 
Barosu Basketbol takımına kaybederek 
Türkiye ikincisi olma başarısı göstere-
rek, Mersin Barosu ailesine gurur yaşattı.
Mersin Barosu Basketbol takımının Türki-
ye ikinciliğine uzanan gurur tablosundan 
çok mutlu olduklarını ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Başarı-
larına bir yenisini daha ekleyen Basketbol 
takımımızın bu başarısı göğsümüzü ka-
bartmıştır. Baromuza, Türkiye İkinciliğini 
kazandıran Mersin Barosu Basketbol ta-
kım kaptanı Av. Rauf Sina Aycan’ı ve takım 
oyuncusu meslektaşlarımızı tek tek tebrik 
ediyor, bize alıştırmış olduğunuz zaferle-

rin devamını bekliyoruz” diye konuştu.
Mersin Barosu Basketbol takım kaptanı Av. 
Rauf Sina Aycan ise, “Öncelikle finaldeki 
rakibimiz İstanbul Barosu Basketbol takı-
mını tebrik ediyoruz. Finali kaybettiğimiz 
için üzgünüz ancak bize güvenenleri mah-
cup etmeyip kupayla dönme sözümüzü 
tuttuğumuz için de mutluyuz. Baromuzu 
sportif faaliyetler açısından en güzel şe-
kilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu 
başarımız ne ilk ne de son. Sıradaki hede-
fimiz, büyükşehirlerin hegemonyasını yıka-
rak şampiyon olmaya geldi. Terlerinin son 
damlasına kadar mücadele eden takım ar-
kadaşlarıma ve bizlere inanıp destek olan-
lara teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

MERSİN BAROSU BASKETBOL 
TAKIMI TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

23.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Üniversitesi tarafından düzen-
lenen bahar şenliğine katılarak, üni-
versite öğrencileriyle bir araya geldi.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Çamsarı, kent protokolü, aka-
demisyenler ve üniversite öğrencile-
rinin katılımıyla Mersin Üniversitesi 
Uğur Oral Kültür Merkezi’nde çeşitli 
etkinliklerle düzenlenen bahar şen-
liğinin, öğrencilerin motivasyonu-
nu arttırmak için önemli olduğunu 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Kültürel, sanatsal ve 
sportif etkinliklerde öğrencilerin gö-
nüllerince eğlenmesini, güzel bir şen-
lik olmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN 
YEŞİLBOĞAZ,  MERSİN 

ÜNİVERSİTESİNİN BAHAR 
ŞENLİĞİNE KATILDI

23.04.2019

BASKETBOL TAKIMIMIZA TÜRKİYE 
İKİNCİLİK KUPASI TÖRENLE VERİLDİ



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baromuz 
üyesi Av. Burcu Kılıç’ın ofis açılışını, Başkan Yar-
dımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekrete-
rimiz Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, Avukatlık Akademisi Başkanı Av. Kasım 
Kozanoğlu ve avukatlarımızla birlikte yaptı.
Açılışın ardından ofisi gezerek meslektaşıyla 
sohbet eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, adalete hizmet etmenin kutsal bir 
görev olduğunu ifade ederek, adalete hizmet 
edecek olan yeni ofisin meslektaşına ve va-
tandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni etti.

AV. BURCU KILIÇ AVUKATLIK OFİSİNİ AÇTI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Antalya Ba-
rosu’nca 20-24 Nisan 2019 tarihleri arasında bu yıl 
13.’sü düzenlenen barolar arası Geleneksel Ata-
türk Kupası Turnuvası’nda, zorlu rakiplerini yene-
rek Türkiye ikincisi olan Mersin Barosu Basketbol 
takımımıza kupasını düzenlenen törenle verdi.
Yönetim kurulumuzun ve avukatlarımızın katılı-
mıyla Mersin Baro Odası’nda düzenlenen tören-
de konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Turnuvada basketbol takımımız Tür-
kiye ikincisi, futbol takımımız bronz grupta beşin-
ci, bayan ve erkek voleybol takımımız dördüncü 
olmuştur. Satrançta takım halinde ve ferdi olarak 
iştirak etmiş olduğumuz yarışmada; Mersin Baro-
su’nu takım olarak temsil eden Av. Yunus Derya-
lar ve Av. Fatih Almaz ikinci, bireysel olarak temsil 
eden Av. Serkan Sahil ikinci olmuştur. Öncelikle 
turnuvaya katılım gösteren tüm meslektaşımı 
kutluyorum. Mersin Barosu, başarısını her alanda 
göstermektedir. Turnuvayı Türkiye ikincisi 
olarak tamamlayan basketbol takımımız, 
baromuzu gururlandırmıştır. Baromuzu 
her alanda olduğu gibi,  sportif faaliyet-
ler açısından en güzel şekilde temsil et-
meye devam edeceğiz. Baromuza kupa 
sevinci yaşatan basketbol takım kapta-
nı Av. Rauf Sina Aycan’a ve takım oyun-
cularımıza teşekkür ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum” diye konuştu.
Mersin Barosu Basketbol takım kapta-
nı Av. Rauf Sina Aycan ise, “Hedefimiz 
büyük. Büyükşehirlerin hegemonyasını 
yıkıp, baromuza şampiyonluk sevin-
ci yaşatmak için mücadele edeceğiz. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz'a, yönetim kuruluna, terlerinin son 
damlasına kadar mücadele eden takım 
arkadaşlarıma ve bizlere inanıp des-
tek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz, basketbol ta-
kımımıza kupasını takdim etti.

BASKETBOL TAKIMIMIZA TÜRKİYE 
İKİNCİLİK KUPASI TÖRENLE VERİLDİ

26.04.2019

30.04.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 5 Nisan Avukatlar 
Haftası nedeniyle,  baromuz 
tarafında düzenlenen Masa 
Tenisi Turnuvası’nda birinci 
olan Av. Mahmut Kaplan’a 
kupasını, avukatlarımızın ka-
tılımıyla Baro Odası’nda dü-
zenlenen törenle takdim etti. 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, bu tür etkinliklerle amaç-
larının meslektaşlar arasında 
dayanışmayı, kaynaşmayı ar-
tırmak olduğunu ifade ede-
rek, Av. Mahmut Kaplan’ı ba-
şarısından dolayı tebrik etti.

AV. MAHMUT KAPLAN’A MASA TENİSİ 
TURNUVASI BİRİNCİLİK KUPASI VERİLDİ
30.04.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 
100. yıl kutlamaları kapsamında; Mer-

30.04.2019 Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, baromuz üyesi 
Av. Bikem Erdem’in avukat-
lık ofisinin açılışını, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma De-
mircioğlu, Genel Sekrete-
rimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yük-
sel, yönetim kurulu üyemiz 
Av. Bilgehan Yaşa ve avu-
katlarımızla birlikte yaptı. 

Yeni ofisin hayırlı olmasını 
temenni eden Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
adalete hizmet etmenin kut-
sal bir görev olduğunu be-
lirterek, “Meslektaşımızın, 
meslek yeminine sadık kala-
rak görevini layıkıyla yapaca-
ğına olan inancımız tamdır. 
Kendisine meslek hayatında 
başarılar diliyorum” dedi.

AV. BİKEM ERDEM AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

YEŞİLBOĞAZ: “GÖREVİMİZ HER ZA-
MAN HAKKI AYAKTA TUTMAKTIR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yönetim kurulumuz ve avukatlarımız, 
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı ba-
romuzca düzenlenen yürüyüşle kutladı. 
Belediye Başkanlarının, milletvekilleri-
nin, siyasi parti temsilcilerinin, kurum-
ların, odaların, sivil toplum örgütleri-
nin, sendikaların, öğrencilerin ve halkın 
yoğun katılımıyla kortej eşliğinde eski 
stadyum önünden Cumhuriyet Alanı’na 
kadar gerçekleşen yürüyüşte avukatla-
rımız; ‘devrimci avukatlarımız onuru-
muzdur’, ‘avukata uzanan eller kırılsın’, 
‘adil bir dünya mümkün’, ‘savunma sus-
madı, susmayacak’, ‘hak, hukuk, ada-
let’, ‘khk kanun değildir’, ‘nükleere inat, 
yaşasın hayat’, ‘Akkuyu Çernobil olma-
yacak’, ‘faşizme karşı omuz omuza’, 
‘sağlıkta şiddete hayır’, ‘çocuk çocuk-
tur, işçi değildir’ sloganlarıyla yürüdü. 

Cumhuriyet Alanı’nda devam eden 
kutlamalarda günün anlam ve öne-
mine ilişkin açıklama yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İn-
sanın merkeze alındığı; emeğin, üre-
timin, adil paylaşımın olduğu, özgür 

ve eşit bir yaşam için alanlardayız. 
Görevimiz her zaman hakkı savun-
maktır, hakkı ayakta tutmaktır. Hak-
sızın haklıyı ezmediği bir dünyada 
yaşamak dileğiyle, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

MERSİN BAROSU EMEK, ÖZGÜRLÜK, ADALET, 
İNSANCA YAŞAM İÇİN 1 MAYIS’TA ALANDA

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  yönetim kurulumuz-
la birlikte Erdemli’de meslekte 30. yılını dolduran Av. Ömer 
Göküş’e ve meslekte 25. yılını dolduran Murat Ergin’e pla-
ket takdim ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.
Erdemli Baro Odasında gerçekleşen plaket töreni-
ne, Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Ge-
nel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, yönetim kuru-
lu üyemiz ve Erdemli ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin 
Gürsoy, yönetim kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan Demir-
taş, Av. Burak Can Erden  ile çok sayıda avukatımız katıldı.

01.05.2019

30.04.2019

AV. ÖMER GÖKÜŞ VE AV. MURAT ERGİN’E 
MESLEKTE ONUR YILI PLAKETİ VERİLDİ

02.05.2019

Baromuz üyesi Av. Şirin Güner, Mersin Briç ve Spor Kulü-
bü Başkanı Dr. İbrahim Ethem Kerem ile Yenişehir Briç 
ve Spor Kulübü Başkanı Neşe Serin tarafından 5 Nisan 
Avukatlar Günü nedeniyle Briç Turnuvası düzenlendi. 
Mersin Barosu avukatları, Mersin Briç ve Spor Kulübü 
ile Yenişehir Briç ve Spor Kulübü üyelerinden oluşan 96 
oyuncunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 24 masa 
oluşturuldu. Turnuvada Senyor birincileri, Doğu - Batı bi-
rincileri, Kuzey – Güney birincileri ve karışık (mix) birinci-
leri olmak üzere, toplam 8 oyuncuya plaket verildi. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, turnuvayı başarıyla ta-
mamlayan sporcuları tebrik ederek plaket takdim etti.

MERSİN BAROSU BRİÇ 
TURNUVASI DÜZENLEDİ

06.05.2019

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Atatürk’ün 19 Ma-
yıs 1919’da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu kurtuluş ve bağımsız-
lık mücadelesinin yüzüncü yılını, Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen 

törenle, kent protokolü ve Mersin Halkıyla birlikte coşkuyla kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yelşilboğaz, “Emperyalizme karşı tam bağım-
sızlık mücadelesinin ilk başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, yüz yıllık onu-
rumuzdur. Bağımsızlığımız, umudumuzun en büyük kaynağı gençlerimize 
emanettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan savunmasın-
da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

 “TARİHİ DEĞERLERİMİZ KADERİNE TERK EDİLMEMELİ”



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 
100. yıl kutlamaları kapsamında; Mer-

sin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mer-
sin Üniversitesi, İçel Sanat Kulübü ve 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Uray 
Caddesi’ni eski günlerine kavuşturmak 
adına, ‘Tarihi Mersin’i yaşamak ve ya-
şatmak’ temasıyla, düzenlediği ‘Mer-
sin Uray Art 2019’ festivaline katıldı.
İçel Sanat Kulübü Başkanı Sedat Ay-
döner, Uluslararası Aktivist Sanatçılar 
Birliği Akdeniz Bölge & Kuzey Afrika 
Ülkeleri temsilciliği, çok sayıda sanat-
çı ve sanatseverlerin katılımıyla ger-
çekleşen etkinliğin,  Mersin'in en eski 

yerleşim yerlerinden birisi olan Uray 
Caddesi’nin tarihi değerini korumak 
ve yaşatmak adına önemli olduğunu 
vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Tarihi değerlerimiz kade-
rine terk edilmemeli. Tarih boyunca 
kentin dış dünyaya açılan kapısı olan 
Uray Caddesi’nin yaşatılması adına, bu 
etkinliğe ev sahipliği yapan İçel Sanat 
Kulübü’nü tebrik ediyor, kent yaşamı-
na yönelik önemli çalışmalar gerçek-
leştiren İçel Sanat Kulübü’nün kuru-
luşunun 30. yılını kutluyorum” dedi.

ve eşit bir yaşam için alanlardayız. 
Görevimiz her zaman hakkı savun-
maktır, hakkı ayakta tutmaktır. Hak-
sızın haklıyı ezmediği bir dünyada 
yaşamak dileğiyle, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
5 Nisan Avukatlar Haftası nedeniyle 
baromuz tarafından düzenlenen Te-
nis Turnuvası erkekler kategorisinde 

üçüncü olan Av. Feti Tetik’e kupasını 
takdim etti. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, turnuvaya katılarak başa-
rı gösteren meslektaşını tebrik etti.

AV. FETİ TETİK’E TENİS 
TURNUVASINDA 

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI VERİLDİ

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Atatürk’ün 19 Ma-
yıs 1919’da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu kurtuluş ve bağımsız-
lık mücadelesinin yüzüncü yılını, Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen 

törenle, kent protokolü ve Mersin Halkıyla birlikte coşkuyla kutladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yelşilboğaz, “Emperyalizme karşı tam bağım-
sızlık mücadelesinin ilk başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, yüz yıllık onu-
rumuzdur. Bağımsızlığımız, umudumuzun en büyük kaynağı gençlerimize 
emanettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan savunmasın-
da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

16.05.2019

MERSİN BAROSU MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILINI KUTLADI
19.05.2019

 “TARİHİ DEĞERLERİMİZ KADERİNE TERK EDİLMEMELİ”
19.05.2019

Anamur’da ihtiyaç sahibi çocukların yü-
zünü güldüren ‘Dünyayı Sevgi Kurtara-
cak’ projesinin 3. ayağı gerçekleştirildi. 
Ramazan Bayramı öncesi Mersin Ba-
rosu Anamur Temsilciliğimiz, Anamur 
İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçede 
hizmet veren özel bir okulun velileri 
‘Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi-
nin 3. ayağını gerçekleştirmek için bir 
araya geldi. Anamur İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nca daha önceden tes-
pit edilen 16 dar gelirli öğrenci, ilçeye 
getirilerek ihtiyaçları karşılandı. Proje 
kapsamında dağ köylerinde yaşayan 
öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı 
tarafından evlerinden alınarak; giysi 
ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Pro-
je emektarlarıyla birlikte yemek yiyen 

öğrenciler daha sonra sinemaya gö-
türüldü. Proje sahipleri, hayatlarında 
ilk kez sinemaya giden öğrencilerin 
mutluluğu görmenin sevincini yaşadı.
 
‘Dünya’yı Sevgi Kurtaracak’ projesiyle 
birçok küçük yüreğe dokunduklarını 
söyleyen Anamur Baro Temsilcimiz Av. 
Murat Kılıç, “Sosyal sorumluluk proje-
mizin 3. etabını gerçekleştirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Anamur’daki bir 
grup velimiz ve Jandarma Komutanlığı-
mız ile birlikte, dağ köylerimizden gelen 
16 çocuğumuzla bayram öncesi harika 
bir gün geçirdik. Çocuklarımızın hep-
sinin gözlerinde umut ve sevgi vardı. 
Ülkemizin geleceği emin ellerde. Hepsi 
birer iyilik ve sevgi elçisi olacaklar. Eme-

ği geçenlerden Allah razı olsun. Ana-
mur’da artık sevgi ve merhamet pay-
laşıldıkça çoğalıyor” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK” PROJESİ 
ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

02.06.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
kent protokolü, şehit aileleri, gaziler-
le ve vatandaşlarla birlikte, Mersin 
Şehitliği’nde Ramazan Bayramı do-
layısıyla düzenlenen törene katıldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
şehit aileleri ile yakından ilgilenerek, 
şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Şehitlerimizin maneviyatı bizim 
için son derece önemlidir. Bizler 
bugün vatanımızda huzur içerisin-
de yaşıyorsak, şehitlerimizin sa-
yesindedir. Bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, onları min-
netle ve şükranla anıyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 
ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

03.06.2019

Baromuzda Ramazan Bayramı nede-
niyle düzenlenen bayramlaşma me-
rasiminde, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve yönetim kurulumuz 
meslektaşlarının bayramını kutladı.
Mersin Baro Odasında düzenlenen 
bayramlaşma merasiminde meslek-
taşlarıyla tek tek sohbet eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bayramlar, birlik ve dayanışmanın 
her zamankinden daha fazla sağlan-
dığı önemli günlerdir. Meslektaşla-
rımızla birlikte vermiş olduğumuz 
hukuk devleti mücadelemizde örnek 
bir baro olmanın mutluluğu içerisin-
de, tüm meslektaşlarımızın Rama-
zan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

BAROMUZDA BAYRAMLAŞMA 
MERASİMİ YAPILDI

10.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baro-
muz üyesi Av. Tuğçe Akın’ın avukatlık ofisinin 
açılışını, Başkan Yardımcımız Av. Fatma De-
mircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan Gün-
bay, yönetim kurulu üyemiz Av. Mahçe İna-
noğlu Deprem ve avukatlarımızla birlikte yaptı. 
Hukukun üstünlüğünü etkin kılmak, insan hakları 
kavramını korumak, geliştirmek biz avukatların ve 
baroların öncelikli temel görevidir. Meslektaşımı-
zın insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü 
için mücadele edeceğine, klavuzu adalet olacağına 
inancım tamdır. Yeni ofisin, meslektaşımıza ve hal-
kımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

AV. TUĞÇE AKIN 
AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

11.06.2019

Tarsus Baro Odasında Ramazan 
Bayramı nedeniyle düzenlenen 
bayramlaşma merasiminde, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Tarsus ilçe temsilcimiz 
ve yönetim kurulu üyemiz Av. 
Cihan Öktem ile birlikte mes-
lektaşlarının bayramını kutladı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “İnsanlığın ortak değeri 
olan hukuk ve adalet için vermiş 
olduğumuz kutsal mücadelemiz-
de, bizlerle dayanışma içerisin-
de olan tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Bayramlar; 

sevgilerin birleştiği, dayanış-
manın pekiştiği, birlikte dü-
şünmenin arttığı değerli gün-
lerdir. Dayanışmamızın, birlik 
ve beraberliğimizin her daim 
güçlü olması dileğiyle, tüm 
meslektaşlarımızın Ramazan 
Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcı-
sı Mehmet Sabri Kılıç ve Tar-
sus Adalet Komisyonu Başkanı 
Ferhat Karakuş bayramlaşma 
merasimimize katılarak, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz’ın ve tüm avukatlarımızın 
Ramazan Bayramı’nı kutladı.

TARSUS BARO ODASINDA 
BAYRAMLAŞMA MERASİMİ YAPILDI

12.06.2019

MERSİN BAROSU, KURGUSAL DURUŞMA 
YARIŞMASI BÖLGE ELEMELERİNDE 2. OLDU



BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 
ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

TARSUS BARO ODASINDA 
BAYRAMLAŞMA MERASİMİ YAPILDI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim 
Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 
2019 tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzen-
lenen 2019 yılı Türkiye Stajyer Avu-
katlar Kurgusal Duruşma Yarışması’na 
katılan Mersin Barosu, yarışmanın ilk 
aşaması olan bölge elemelerinde fina-
le kalarak Akdeniz Bölge ikincisi oldu.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, 
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-

si'nden 54 barodan 
stayjer avukatları-
nın yarıştığı, 2019 
yılı Türkiye Stajyer 
Avukatlar Kurgusal 
Duruşma Yarışma-
sı'nın ilk aşaması 
olan bölge eleme-
leri, Ankara'da 8 
ayrı mekânda eş 
zamanlı gerçek-
leştirildi. Akdeniz 
Bölgesi’nde Mer-
sin, Osmaniye, 
Adana, Hatay, Is-
parta, Kahraman-
maraş ve Antalya 
Baroları’nın yarış-

tığı elemelerde, Mersin Barosu’nu 
temsil eden Stajyer Avukatlarımız 
Mehmet Bay, Mehmet Babaoğlu, Bur-
cu Bozkurt, Cansu Menteşe ve Tol-
ga Ünlü finale kalarak Aldeniz Bölge 
ikincisi oldu. Yarışmayı  Genel Sekre-
terimiz Av. Adnan Günbay ve takım 
çalıştırıcısı Av. Sahra Düzgün Tucel iz-
leyerek, meslektaşlarına destek verdi.
Mersin Barosu’nu başarılı bir şekilde 

temsil eden stajyer avukatları tebrik 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Yarışma; yargının kurucu 
unsuru olan savunmanın temsilcisi 
avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve 
sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile 
birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun 
olarak gerçekleştirecekleri, yargılama 
faaliyetine hazırlamayı ve mesleki da-
yanışmanın temellerini atmayı amaçlı-
yor. Yargının kalitesini yükseltmek için, 
yargının üç sacayağı olan avukatların, 
hâkimlerin ve savcıların iyi eğitimli ve 
donanımlı olmaları gerekmektedir. 
İyi bir avukat olmanın yolu, kaliteli bir 
staj eğitimden geçmektedir. Bu neden-
le, gençlerimizin avukatlık mesleğine 
hazırlanmasında büyük faydası olan 
bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Bu tür 
yarışmalar hukuk fakülteleri bünyesin-
de de sık sık yapılmalıdır. Çünkü pratik 
uygulamalar, mesleki gelişimde çıtayı 
daha da yükseltecektir. Bu yarışma-
nın kaybedeni yoktur, çünkü kurgusal 
duruşma yarışması eğitimin bir par-
çasıdır. Mersin Barosu’nu başarılı bir 
şekilde temsil eden stajyer avukatla-
rımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

MERSİN BAROSU, KURGUSAL DURUŞMA 
YARIŞMASI BÖLGE ELEMELERİNDE 2. OLDU
16.06.2019

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim 
Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 
2019 tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzenle-
nen 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukat-
lar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın 
ilk aşaması olan bölge elemelerinde 
finale kalarak Akdeniz Bölge ikincisi 
olan Mersin Barosu stajyer avukatlara, 
kupaları düzenlenen törenle verildi.
Yönetim kurulumuz ve avukatların katı-
lımıyla Mersin Baro Odası’nda düzenle-

nen kupa töreninde Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye Stajyer Avu-
katlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nda 
Mersin Barosu’nu temsil eden Stajyer 
Avukatlar Mehmet Bay, Mehmet Baba-
oğlu, Burcu Bozkurt, Cansu Menteşe, 
Tolga Ünlü ve takım çalıştırıcısı Av. Sahra 
Düzgün Tucel’e kupalarını takdim etti. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz konuşmasında, “Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karade-

niz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'n-
den 54 barodan stajyer avukatları-
nın yarıştığı, 2019 yılı Türkiye Stajyer 
Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarış-
ması'nın ilk aşaması olan bölge ele-
melerinde finale kalarak Akdeniz 
Bölge ikincisi olan meslektaşlarımı-
zın, baromuza kupa kazandırmış ol-
malarının mutluluğunu yaşıyoruz.  
Bu yarışmanın, staj döneminde tec-
rübe kazanmaya ve barolar arası 
işbirliğinin gelişmesine önemli ölçü-
de vesile olduğunu düşünüyorum. 
Baromuzu güzel bir şekilde temsil 
eden meslektaşlarımızı tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum” diye konuştu. 
Stajyer avukatlarımız ise, “Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yönetim 
kuruluna desteklerinden ve ilgilerinden 
dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, bilgi ve 
donanımıyla bizleri yarışmaya hazırla-
yan,  diğer takımlar arasında fark ya-
ratmamızı, finale çıkmamızı sağlayan, 
kendi haklarımızı ve müvekkilimizin 
haklarını nasıl koruyacağımızı bizlere 
öğreten takım çalıştırıcımız Av. Sahra 
Düzgün Tucel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI KUPA TÖRENİ YAPILDI
19.06.2019



AV. FATMA DİNÇ’E 
MESLEKTE 30. YIL 
PLAKETİ VERİLDİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, meslek-
te 30. yılını dolduran baromuz üyesi Av. Fatma 
Dinç’e plaket takdim etti. Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Savunma mesleğinde 30 yıl 
emek harcayan, 30 yıl adalet için mücadele eden 
değerli meslektaşımız Av. Fatma Dinç’i tebrik edi-
yor, meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

19.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, Ressam Sevil Öğütmen’in, 
hayatın renkli izlerini taşıyan 
‘Fırçamdaki Hayat’ konulu re-
sim sergisinin açılışına katıldı.
Yapmış olduğu yağlı boya re-
simleriyle yaşamın güzellikle-
rini, renklerini tuvale yansıtan 
Ressam Sevil Öğütmen’i tebrik 
eden Baro Başkanımız Av. Bil-

gin Yeşilboğaz, “Resim yapmak 
hayatın detaylarına dokun-
maktır. Hayatı sorgulayabilme-
nin bir yolu da sanattır” dedi.
Ressam Sevil Öğütmen ise, 
“Sergimizin açılışını Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’la 
ve sanatseverlerle birlikte yap-
maktan onur duydum. Sizinle 
her şey çok güzel olacak” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,  ‘FIRÇAMDAKİ 
HAYAT’ RESİM SERGİSİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

19.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazile-
ri için düzenlenen Milli Mücadele Ma-
dalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katıldı.
KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İna-
nıroğlu, il protokolü ve Kıbrıs Gazileri ile aile-
lerin katılımıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen törende, 
günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kıbrıs 
Barış Harekâtı; karanlıktan aydınlığa, esaretten 
özgürlüğe geçiş mücadelesinin sembolüdür. 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit düşen tüm va-
tan evlatlarımızı rahmetle, minnetle anıyor ve 
bugün burada madalyalarını tevcih edeceğimiz 
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

YEŞİLBOĞAZ, 
MİLLİ MÜCADELE 

MADALYASI TEVCİH 
TÖRENİNE KATILDI

20.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, dünyaca ünlü yaşa-
yan tarih, Sümerolog Muazzez 
İlmiye Çığ’ın 106. yaş günü 
kutlama etkinliğine katıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye-
si Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
Muazzez İlmiye Çığ için düzen-
lenen doğum günü etkinliği 
kapsamında, ‘Zamanın Ötesin-
de Muazzez İlmiye Çığ’ adlı bel-
geselin gösterimi yapıldı. Hayat 
tecrübeleri hakkında söyleşi 
yapılmasının ardından katılım-
cılarla birlikte 106. yaş pasta-
sı kesildi. Baro Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz, “Tarihimize 
tanıklık eden Sümerolog Muaz-
zez İlmiye Çığ, gelecek nesille-
re de öncülük etmiş, örnek bir 
Cumhuriyet kadınıdır. Kendisi-
ne, gençlerin yolunu aydınlata-
cak nice yaşlar diliyorum” dedi.
Muazzez İlmiye Çığ ise, “Çalış-
manın insan hayatında çok öne-
mi var. Hoşgörülü olacaksınız. 
Sevgiyi hem vereceksiniz, hem 
alabileceksin. Bunun çok önemli 
olduğunu biliyorum. Belki bun-
lar benim hayatımın uzamasına 
sebep oldu” diyerek katılımcıla-
ra uzun yaşamın sırlarını anlattı.

YEŞİLBOĞAZ, SÜMEROLOG 
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’IN 

106. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

21.06.2019

Mersin Barosu tarafından düzen-
lenen Yaza Merhaba Fasıl Gece-
si’nde, Baromuz üyesi avukat-
lardan oluşan Türk Sanat Müziği 
Topluluğu’nun seslendirdiği şarkılarla 
birlikte, avukatlarımız doyasıya eğlendi.
Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. Ka-
zım Yüksel, yönetim kurulu üyelerimiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Cihan 
Öktem, Av. Aslı Trak ve avukatlarımı-
zın ailesiyle birlikte katılımıyla, Mersin 
Barosu Lokali’nde düzenlenen fasıl ge-
cesinde, Mersin Barosu Türk Sanat Mü-
ziği Topluluğu’nun seslendirmiş olduğu 
şarkılarla, avukatlarımız bir araya gelip 
stres atma fırsatı buldu. Avukatlarımızın 
sahnedeki performansı büyük alkış aldı.
Yönetim kurulu üyemiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem gecede yaptığı ko-

MERSİN BAROSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU’NDAN FASIL ZİYAFETİ

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, asırlık çına-
rımız, önceki dönem Baro Başkanımız ve üstadı-
mız Av. H. Şinasi Develi’ yi evinde ziyaret ederek 
100. yaşını kutladı. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Meslek büyüğümüz Av. Şinasi Develi ile avu-
katlık mesleğimizin geçmişini, şimdiki durumunu 
ve geleceğini konuştuk. Bizlerle meslek deneyim-
leri ile ilgili anılarını paylaştı. Baromuza olan göre-
vinin hala devam ettiğini, hala baroya ve mesleğe 
sadakatle bağlı olduğunu söylemesi çok anlamlıy-
dı. Başkanımıza, doğum gününü sağlıklı bir şekilde 
kutlayabileceğimiz nice nice yaşlar diliyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,  ÜSTADIMIZ 
AV. ŞİNASİ DEVELİ’NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



gin Yeşilboğaz, “Resim yapmak 
hayatın detaylarına dokun-
maktır. Hayatı sorgulayabilme-
nin bir yolu da sanattır” dedi.
Ressam Sevil Öğütmen ise, 
“Sergimizin açılışını Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’la 
ve sanatseverlerle birlikte yap-
maktan onur duydum. Sizinle 
her şey çok güzel olacak” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,  ‘FIRÇAMDAKİ 
HAYAT’ RESİM SERGİSİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

Bilgin Yeşilboğaz, “Tarihimize 
tanıklık eden Sümerolog Muaz-
zez İlmiye Çığ, gelecek nesille-
re de öncülük etmiş, örnek bir 
Cumhuriyet kadınıdır. Kendisi-
ne, gençlerin yolunu aydınlata-
cak nice yaşlar diliyorum” dedi.
Muazzez İlmiye Çığ ise, “Çalış-
manın insan hayatında çok öne-
mi var. Hoşgörülü olacaksınız. 
Sevgiyi hem vereceksiniz, hem 
alabileceksin. Bunun çok önemli 
olduğunu biliyorum. Belki bun-
lar benim hayatımın uzamasına 
sebep oldu” diyerek katılımcıla-
ra uzun yaşamın sırlarını anlattı.

Mersin Barosu tarafından düzen-
lenen Yaza Merhaba Fasıl Gece-
si’nde, Baromuz üyesi avukat-
lardan oluşan Türk Sanat Müziği 
Topluluğu’nun seslendirdiği şarkılarla 
birlikte, avukatlarımız doyasıya eğlendi.
Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. Ka-
zım Yüksel, yönetim kurulu üyelerimiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Cihan 
Öktem, Av. Aslı Trak ve avukatlarımı-
zın ailesiyle birlikte katılımıyla, Mersin 
Barosu Lokali’nde düzenlenen fasıl ge-
cesinde, Mersin Barosu Türk Sanat Mü-
ziği Topluluğu’nun seslendirmiş olduğu 
şarkılarla, avukatlarımız bir araya gelip 
stres atma fırsatı buldu. Avukatlarımızın 
sahnedeki performansı büyük alkış aldı.
Yönetim kurulu üyemiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem gecede yaptığı ko-

nuşmada, “Mes-
lektaşlarımız bir 
yandan vatandaş-
larımızın temel 
hak ve özgürlük-
lerini savunurken, 
bir yandan da 
farklı yetenekle-
riyle sanatsal fa-
aliyetlerle güzel 
çalışmalar yapı-
yorlar. Bu gurur 
verici bir tablo. 
Avukat sadece 
mahkeme sa-
lonlarında değil, 
sanatın da içerisinde aktiftir. Bu tür 
etkinlikler meslektaşlarımızın kaynaş-
masına, yoğun iş temposu sonrasın-
da birlikte eğlenerek stres atmasına 
fırsat sağlıyor. Bu gecenin düzenlen-

mesinde emeği geçen meslektaşları-
ma, başarılı performans sergileyerek 
birbirinden güzel seslendirmiş olduk-
ları şarkılarla bizlere müzik ziyafeti 
sunan ve geceye katılan tüm meslek-
taşlarımıza teşekkür ediyorum“ dedi.

MERSİN BAROSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU’NDAN FASIL ZİYAFETİ

28.06.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, asırlık çına-
rımız, önceki dönem Baro Başkanımız ve üstadı-
mız Av. H. Şinasi Develi’ yi evinde ziyaret ederek 
100. yaşını kutladı. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Meslek büyüğümüz Av. Şinasi Develi ile avu-
katlık mesleğimizin geçmişini, şimdiki durumunu 
ve geleceğini konuştuk. Bizlerle meslek deneyim-
leri ile ilgili anılarını paylaştı. Baromuza olan göre-
vinin hala devam ettiğini, hala baroya ve mesleğe 
sadakatle bağlı olduğunu söylemesi çok anlamlıy-
dı. Başkanımıza, doğum gününü sağlıklı bir şekilde 
kutlayabileceğimiz nice nice yaşlar diliyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,  ÜSTADIMIZ 
AV. ŞİNASİ DEVELİ’NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

01.07.2019

Mersin Barosu avukatlarından oluşan 
Mersin Barosu Çok Sesli Korosu, 2-7 Tem-
muz 2019 tarihlerinde düzenlenen Çanak-
kale Uluslararası Koro Festivali’ne katıldı. 
Çanakkale Belediyesi’nin destekleri ile bu 
yıl 5.’si düzenlenen Çanakkale Uluslararası 
Koro Festivali’nde baromuzu temsil eden 
avukatlarımıza başarılar dileyen Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, dünya barışı 
için sanatın önemli olduğunu vurgulaya-
rak, “Farklı ülkeden insanları buluşturarak, 
bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan 
herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.
Festivali Çanakkale Barosu Baş-
kanı Av. Bülent Şarlan da izleye-
rek, meslektaşlarına destek verdi.

MERSİN BAROSU ÇOK SESLİ KOROSU, 
ÇANAKKALE ULUSLARARASI KORO FESTİVALİNDE

04.07.2019



Çanakkale Belediyesi’nin destek-
leri ile 2-7 Temmuz tarihlerinde 
bu yıl 5.’si düzenlenen Çanakkale 
Uluslararası Koro Festivali’nde ka-
tılan Mersin Barosu Çok Sesli Ko-
rosu, göstermiş olduğu başarı-
lı performans neticesinde ‘yeterlilik 
diploması’ aldı. Koroda yer alan avu-
katlarımız diplomasını, Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a takdim etti.
Mersin Barosu Çok Seli Korosu’nda 
yer alan yönetim kurulu üyemiz Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem, TBB Dele-
gemiz Av. Mutlay Başar, Av. Dicle Yi-
ğit, Av. Tuna Tekin Turhan, Av. Ayşegül 
Er, Av. Ali Emre Ersöz ile Korist Mutlu 
Turhan ve Dilek Kalyencioğlu, festival 
sonrası Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz’ı makamında ziyaret ederek, 
diplomalarını kendisine takdim ettiler. 
Çanakkale Uluslararası Koro Festiva-
li’nde başarılı bir şekilde baromuzu 
temsil eden meslektaşlarını tebrik 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Avukatlar başarısını sadece 
mahkeme salonlarında değil, sanat-

tın her dalında da göstermektedir. 
Sanatın olmadığı yerde dayanışma, 
huzur ve hoşgörü de olmaz. Bu ne-
denle biz avukatlar her zaman sana-
tın, sosyal etkinliklerin içerisindeyiz. 
Dünya barışı için sanat önemsiyo-
ruz. Farklı ülkeden insanları buluş-
turarak, bu etkinliğin düzenlenme-
sinde emeği geçen herkesi kutluyor, 

baromuza bir başarı mutluluğunu 
daha yaşatan Mersin Barosu Çok 
Sesli Koromuzda yer alan meslek-
taşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Koroda yer alan avukatlarımız ise,  
her etkinliklerinde kendilerine 
destek veren Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür ettiler.

MERSİN BAROSU ÇOK SESLİ KOROSU 
YETERLİLİK DİPLOMASI ALDI

12.07.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
baromuz üyesi Av. Merve Doğan'ın 
Erdemli'deki avukatlık ofisinin açılı-
şını, Erdemli temsilcimiz ve yönetim 
kurulu üyemiz Av. Fahrettin Gür-
soy ve avukatlarımızla birlikte yaptı. 
Açılışın ardından ofisi gezip mes-
lektaşlarıyla sohbet eden Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Hak 
arama özgürlüğünün güvencesi, sa-

vunmanın temsilcisi avukatlar ola-
rak, her geçen gün çığ gibi büyüyen 
meslek sorunlarıyla karşı karşıyayız. 
Sorunlarımızın çözümüne yönelik 
vermiş olduğumuz mücadelemizde, 
genç meslektaşımızın da gücümüze 
güç katacağına olan inancım tam-
dır. Yeni ofisin hayırlı olmasını te-
menni ederek, kendisine meslek ha-
yatında başarılar diliyorum" dedi.

AV. MERVE DOĞAN 
AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

16.07.2019

Mersin’de 1998 yılından beri 
Muhabir ve Köşe Yazarı ola-
rak görev alan Abidin Yağmur,  
Baromuz tarafından düzen-
lenen imza ve söyleşi günün-
de,  Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yönetim kurulu-
muz ve avukatlarla bir araya 
gelerek, kaleme almış olduğu 
‘Ben Dar Kafalı mıyım Neyim?’ 
adlı kitabının tanıtımını yaptı. 

Yağmur, avukatlarla ‘OHAL Dö-
neminde Gazetecilik’ konusu 
üzerine  söyleşi gerçekleştirdi. 
Mersin Baro Odasında gerçekle-
şen söyleşide Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kentin her 
dokusuna hâkim olan Abidin 
Yağmur, yerel ve ulusal basının 
objektif haberciliği arzu ettiğimiz 
şekilde yapılabileceğini gösteren 
ender gazetecilerden birisidir. 

Haberin yanı sıra, kente ilişkin 
anılarını, gözlemlerini de içeren 
kaleme aldığı kitaplarını yakın-
dan takip ediyoruz. Pazartesi adlı 
kitap, insanın hafızasında değerli 
tat bırakan bir kitaptı. Ardından 
hayat ve memleket yazılarını 
kaleme aldığı ‘Ben Dar Kafalı 
Mıyım Neyim?’ adlı kitabını oku-
yucularıyla buluşturdu” şeklinde 
konuştu. devamı arka sayfada

GAZETECİ YAZAR ABİDİN YAĞMUR İMZA VE 
SÖYLEŞİ GÜNÜNDE AVUKATLARLA BULUŞTU

16.07.2019

"BU SADECE MEDYANIN DEĞİL, 
HUKUK SİSTEMİNİN DE SORUNUDUR"
Barolar ve avukatlar nasıl haksızlığa 
karşı muhalifse, medyanın da her za-
man haksızlığa karşı muhalif olması 

gereken bir meslek örgütü olduğunu 
dile getiren Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, "Biz nasıl maddi gerçeğin or-
taya çıkması için çaba sarf ediyorsak, 
gazeteciler de kamuoyunun doğru bil-
giye ulaşması için mücadele veriyor. 
Gazetecilerin neyle suçlandıklarını 
dahi bilmeden tutuklandıklarını gö-
rüyoruz. Bu ülkenin başına bela olan, 
bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan cema-
atlerle uğraşmak yerine, bu tehlikeye 
dikkat çekmeye çalışan demokratik 
kitle örgütüyle, demokratik insanlar-
la uğraşılıyor. Bununla yüzleşmemiz 
gerekiyor. Bu sadece medyanın bir 
sorunu değil, hukuk sisteminin de so-
runudur. Biz hukukçulara bu anlamda 
çok büyük görevle düşüyor. Darbele-
re karşıyız, demokrasinin yanındayız. 

Ancak bu işin müsebbipleri olan kişi-
lerle gerçek anlamda hukuk ve adalet 
önünde hesaplaşılması gerekiyordu. Bu 
süreçte en tedirgin olduğumuz konu; 
tüm demokratik kurumların bir bir yok 
edilmesi, ülkenin parlamenter rejimine 
zarar verilmesi, TBMM’nin saf dışı bıra-
kılmasıydı. Hukuk sopa olarak kullanıl-
mamalıdır. Biz hukukun, adaletin pe-
şinde koşacağız, basında adaleti ortaya 
çıkarmak için uğraşmalıdır. Halkı bilinç-
lendirmek zorundayız. Abidin Yağmur’a 
başarılar diliyorum ve yeni kitabını da 
dört gözle bekliyoruz” diye konuştu. 

"OHAL SÜRECİNDE HAK İHLALLERİNİ 
HABER YAPAMADIK"
Gazeteci Yazar Abidin Yağmur ise ko-
nuşmasında, “OHAL döneminde gaze-
tecilik mesleğini icra ederken neler gör-
dük, neler yazamadık” diyerek, OHAL 
döneminde tanık oldukları hak ihlal-
lerini haber yapamadıklarını söyledi. 
OHAL sürecini 15 Temmuz'dan sonra 
başlattıklarını ama fiilen 7 Haziran se-
çimlerinden sonra başlatılması gerek-
tiğini söyleyen Yağmur, "7 Haziran'dan 
hemen sonra Ceylanpınar'da 2 polisin 
katledilmesi, peşinden Suruç'ta sosya-
list gençlerin katledilmesi, sonbahara 
girilirken Ankara katliamı, Hendek da-
vaları, Cizre, Silopi, Sur derken aslında 
Türkiye aslında OHAL'in resmen ilan 
edilmesinden önce hem devlet, hem 
hükümet, hem kolluk kuvvetleri hem 
mahkemeler o OHAL'e aslında psikolojik 
olarak hazırlanmıştı. 15 Temmuz darbe 
girişimi ardından 20 Temmuz OHAL'in 
resmileştirilmesi ile adı konulmuş oldu. 
OHAL döneminde işkence iddialarının 



baromuza bir başarı mutluluğunu 
daha yaşatan Mersin Barosu Çok 
Sesli Koromuzda yer alan meslek-
taşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Koroda yer alan avukatlarımız ise,  
her etkinliklerinde kendilerine 
destek veren Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür ettiler.

"BU SADECE MEDYANIN DEĞİL, 
HUKUK SİSTEMİNİN DE SORUNUDUR"
Barolar ve avukatlar nasıl haksızlığa 
karşı muhalifse, medyanın da her za-
man haksızlığa karşı muhalif olması 

gereken bir meslek örgütü olduğunu 
dile getiren Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, "Biz nasıl maddi gerçeğin or-
taya çıkması için çaba sarf ediyorsak, 
gazeteciler de kamuoyunun doğru bil-
giye ulaşması için mücadele veriyor. 
Gazetecilerin neyle suçlandıklarını 
dahi bilmeden tutuklandıklarını gö-
rüyoruz. Bu ülkenin başına bela olan, 
bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan cema-
atlerle uğraşmak yerine, bu tehlikeye 
dikkat çekmeye çalışan demokratik 
kitle örgütüyle, demokratik insanlar-
la uğraşılıyor. Bununla yüzleşmemiz 
gerekiyor. Bu sadece medyanın bir 
sorunu değil, hukuk sisteminin de so-
runudur. Biz hukukçulara bu anlamda 
çok büyük görevle düşüyor. Darbele-
re karşıyız, demokrasinin yanındayız. 

Ancak bu işin müsebbipleri olan kişi-
lerle gerçek anlamda hukuk ve adalet 
önünde hesaplaşılması gerekiyordu. Bu 
süreçte en tedirgin olduğumuz konu; 
tüm demokratik kurumların bir bir yok 
edilmesi, ülkenin parlamenter rejimine 
zarar verilmesi, TBMM’nin saf dışı bıra-
kılmasıydı. Hukuk sopa olarak kullanıl-
mamalıdır. Biz hukukun, adaletin pe-
şinde koşacağız, basında adaleti ortaya 
çıkarmak için uğraşmalıdır. Halkı bilinç-
lendirmek zorundayız. Abidin Yağmur’a 
başarılar diliyorum ve yeni kitabını da 
dört gözle bekliyoruz” diye konuştu. 

"OHAL SÜRECİNDE HAK İHLALLERİNİ 
HABER YAPAMADIK"
Gazeteci Yazar Abidin Yağmur ise ko-
nuşmasında, “OHAL döneminde gaze-
tecilik mesleğini icra ederken neler gör-
dük, neler yazamadık” diyerek, OHAL 
döneminde tanık oldukları hak ihlal-
lerini haber yapamadıklarını söyledi. 
OHAL sürecini 15 Temmuz'dan sonra 
başlattıklarını ama fiilen 7 Haziran se-
çimlerinden sonra başlatılması gerek-
tiğini söyleyen Yağmur, "7 Haziran'dan 
hemen sonra Ceylanpınar'da 2 polisin 
katledilmesi, peşinden Suruç'ta sosya-
list gençlerin katledilmesi, sonbahara 
girilirken Ankara katliamı, Hendek da-
vaları, Cizre, Silopi, Sur derken aslında 
Türkiye aslında OHAL'in resmen ilan 
edilmesinden önce hem devlet, hem 
hükümet, hem kolluk kuvvetleri hem 
mahkemeler o OHAL'e aslında psikolojik 
olarak hazırlanmıştı. 15 Temmuz darbe 
girişimi ardından 20 Temmuz OHAL'in 
resmileştirilmesi ile adı konulmuş oldu. 
OHAL döneminde işkence iddialarının 

ayyuka çıktı. Avukata şiddet iddiaları 
vardı. Avukatlar darbeden birkaç gün 
sonra adliyeye gittiklerinde müvekkil-
leri ile görüşmek istediklerinde şidde-
te uğradıklarına yönelik iddialar vardı. 
Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, 
mahkemelerden insanların dinlenme-
diği, azarlandığı, darp edildiği, sözlerin 
zabta geçirilmediği, hatta mahkeme-
deki hakimin duruşma sırasında tutuk-
landığı iddiaları vardı ama biz bunları 
yazamıyorduk. Topluca hakim ve savcı 
tutuklamaları oluyordu. Bunların ne-
den olduğu, nasıl olduğu, dosyaların 
içinde ne olduğu konusunu da yaza-
mıyorduk. Gözaltılarda anne ve bebek 
hakları ihlali oluyordu. Çok yaygın şe-
kilde işten atmalar başlamıştı. İşten 
atılan bir kişinin kaymakamlığa gitti-
ğinde oradaki bir memur tarafından 
tehdit edildiği iddialarını duyuyorduk. 
Devlet dairelerinde yoğun bir mob-
bingleme, fişleme olduğu iddiaları 
geliyordu. Bunları da yazamıyorduk. 
Radyo ve televizyonlar kapatılıyordu. 
Bir gün beraber habere gittiğimiz ar-
kadaşımızın yayın organı kapatılıyor-
du. Biz bununla ilgili meslek örgütleri 
olarak kınama bile yapamıyorduk. Bu 
radyoyu niye kapattınız? Bu gazeteyi 
niye kapattınız? diyemiyorduk. Kınama 
bile yayınlayamıyorduk. Dernekler va-
kıflar kapatılıyordu.   Sonraki süreçte, 
insanların aç kalması işsiz kalması yine 
sonraki süreçte iltica etmek isteyen in-
sanların sayısının artması, bunlardan 
bazı ailelerin Meriç Nehri'nde çocuk-
ları ile birlikte boğulması gibi olaylar-
da oldu fakat  biz bunları yazamadık.  
Her ara dönemde gazeteciler hak ara-

ma araçlarından biri olarak görülürler. 
Mağdurlar, mağdur edildiklerini düşü-
nenler gazetecilere gelirler. Dertlerini 
gazetecilere anlatırlar, bunların yazıl-
masını isterler. Ama biz yazamıyorduk.
 Dar Kafalı Mıyım Neyim? adlıkitapta 
düşük tempoda bir OHAL muhalefeti 
yaptım. Kendimce bir mizah oluştura-
rak, OHAL'deki çarpıklıkları anlatılmaya 
çalıştım. Geleceğe bir not olarak kalsın 
diye işten çıkartılmış, mağdur edilmiş 
insanların hayat hikâyelerinianlatan 
yazılarımın bir kısmını kitapta topla-
mayı uygun gördüm” ifadesini kullandı.

"GAZETECİLİĞİ YENİDEN AYAĞA 
KALDIRACAK DİJİTAL DEVRİM 
GERÇEKLEŞECEK"
Konuşmasında medyada bir devrim 
gerçekleşeceğini, bunun da dijital dev-
rim olduğunu belirten Yağmur, “Dev-
rimler kaçınılmazdır. Medyada da bir 
devrim gerçekleşecektir. Gazeteciliği 
öldü, düştü denildiği yerden yeniden 
ayağa kaldıracak, Mustafa Ekmek-
çi gazeteciliğinin yeniden gündeme 
geleceği, yeniden kendini okutacağı, 
bir dijital gazetecilik dönemine doğru 
geçeceğiz. Medyanın yeni bir dönemi 
olacak. Bu ne kadar sürer, egemenler 
ne kadar demokratik ortama taham-
mül ederler, bunu da kestirmek zor. 
Etkinliği düzenleyen Mersin Barosu 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a, katılım 
gösteren avukatlara ve meslektaşları-
ma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gazeteci Yazar Abidin Yağmur 
söyleşi sonunda, Baro Başka-
nı Yeşilboğaz’a ve avukatlara ki-
tabını imzalayarak takdim etti.
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yönetim kurulumuz, stajyer avukatların 
tanışıp kaynaşmalarını ve aralarında 
mesleki dayanışma bilincini sağlamak 
amacıyla Mersin Barosu Staj Eğitim Mer-
kezimiz tarafından düzenlenen kahval-
tıda, stajyer avukatlarla bir araya geldi. 
Pedias'ta düzenlenen kahvaltıya Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yönetim 
kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu 
Deprem, Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. 
Bilgehan Yaşa, Av. Burak Can Erden ile 
Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Kasım 
Kozanoğlu ve Genç Avukatlar Komisyo-
nu Başkanı Av. Hamit Mert Avcı katıldı. 

"KORKU, BİAT, İTAAT VARSA ADALET 
YOKTUR"
Burada konuşma yapan Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mes-
leğini yapmanın her geçen gün daha 
da zorlaştığını ve meslek sorunlarının 
daha da arttığını belirterek, bu konuda 
mesleki dayanışmanın önemli olduğu-
na vurgu yaptı. Avukatların ve stajyer 
avukatların, çağdaş ve demokratik bir 
hukuk devletinde asla yargının üvey ev-
ladı olamayacağını belirten Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Toplumda 
savunmanın temsilcisi olan avukatların 
varlığına saygı; sizlerin mesleğinize gös-
terdiğiniz saygıyla, mesleğinize yöne-
lik yapılan her türlü baskıya ve saldıra 
karşı vermiş olduğunuz mücadeleyle 
sağlanabilir. Bunun için de baroların ve 
avukatların gücüne, sizlerin de güç kat-
ması gerekmektedir. Adil yargılamanın 
ve bağımsız yargının güvencesi; savun-
ma, avukat ve barolardır" diye konuştu.

"HUKUKÇULUK; HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ HER GÜCÜN 
ÜSTÜNDE TUTABİLME SANATIDIR"
Hukukçuların öncelikli görevinin, her 

türlü ayrışmadan, siyasi ve ideolojik 
kamplaşmadan uzak kalarak, bağım-
sızlıklarını ve tarafsızlıklarını korumak 
olduğunu belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, "Hukukçuluk; adaleti, 
hukukun üstünlüğünü, kişi hak ve öz-
gürlükleri her gücün üstünde tutabilme 
sanatıdır. Ülkemizde biat kültürünün 
yansımalarını hep birlikte yaşıyoruz. 

Korku, biat ve 
itaat varsa; orada 
hak, hukuk, ada-
let ve özgürlükler 
yoktur. Yargının 
olması gerektiği 
noktaya ulaşama-
ması, içinde bu-
lunduğumuz tüm 
sorunların asıl 
nedenidir. Cum-
huriyet değerle-
rimize, adalete, 
yargının bağım-

sızlığına, hukuk devletine sahip çık-
mak, geleceğin avukatları olarak boy-
nunuzun borcudur" ifadesini kullandı.

"AVUKATLAR KAMUNUN 
VİCDANIDIR"
Mersin Barosu'nun, ülkemizde ve ken-
timizde yaşanan her türlü toplumsal 
sorunlara ve hak ihlallerine karşı sa-
vaştığını dile getiren Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Avukatlık mes-
leği sadece para kazanma mesleği 
değildir. Toplumsal sorunların çözü-
münde, hak ihlallerinin önlenmesin-
de baş aktörler olmak zorundasınız. 
Çünkü avukatlar, kamunun vicdanıdır. 
Ekinliğimize katılan, hukuk devletini 
garantisi olan siz geleceğin avukatları-
na başarılar diliyorum" diye konuştu. 
Stajyer avukatlar ise, kendilerine ver-
dikleri destekten dolayı Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yö-
netim kurulumuza teşekkür ettiler.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZ, 
STJ. AVUKATLARIMIZLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

21.07.2019

21.07.2019



sızlığına, hukuk devletine sahip çık-
mak, geleceğin avukatları olarak boy-
nunuzun borcudur" ifadesini kullandı.

"AVUKATLAR KAMUNUN 
VİCDANIDIR"
Mersin Barosu'nun, ülkemizde ve ken-
timizde yaşanan her türlü toplumsal 
sorunlara ve hak ihlallerine karşı sa-
vaştığını dile getiren Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Avukatlık mes-
leği sadece para kazanma mesleği 
değildir. Toplumsal sorunların çözü-
münde, hak ihlallerinin önlenmesin-
de baş aktörler olmak zorundasınız. 
Çünkü avukatlar, kamunun vicdanıdır. 
Ekinliğimize katılan, hukuk devletini 
garantisi olan siz geleceğin avukatları-
na başarılar diliyorum" diye konuştu. 
Stajyer avukatlar ise, kendilerine ver-
dikleri destekten dolayı Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yö-
netim kurulumuza teşekkür ettiler.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Çukurova Genç Girişimci İş İn-
sanları Derneği’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen, ‘Toplumda Yalnızlaşan 
ve Çocuk İşçiliği’ temalı, Umut Çe-
lik’in resim sergisinin açılışına katıldı. 
ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş 
ve dernek yönetimi ile sanatseverle-
rin katılımıyla gerçekleşen serginin 
açılışında konuşma yapan Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Çocuk 
işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak 
ortadan kaldırılması için uluslararası 
düzeyde sözleşmeler ve antlaşmalar 
imzalandığını, ulusal düzeyde de iç 

mevzuatın bu sözleşme ve antlaşma-
lara göre düzenlemesine yönelik çalış-
malar yapıldığını belirterek, “ILO'nun 
1973 tarih ve 138 sayılı 'Asgari Yaş Söz-

leşmesi', çocuk işçiliğinin etkili biçimde 
ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin 32. Maddesi, ‘Taraf devlet-
ler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve 
her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine 
zarar verecek ya da sağlığı veya beden-
sel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da top-
lumsal gelişmesi için zararlı olabilecek 
nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma 
hakkını kabul ederler.’ demek suretiyle, 
çocuk işçiliğiyle bağlantılı olarak taraf 
devletlere uyması gereken daha özel 
yükümlülükleri belirlemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. Mad-
desi ise, ‘Kimse, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanlar çalışma şartları ba-
kımından özel olarak korunurlar " hük-
münü taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILAN 
ÇOCUK SAYISI 600 BİN”
Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı 
altında çocuk işçilik yasal hale getiril-
diğinin altını çizen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Milyonlarca çocuk 
çıraklık adı altında ucuz işgücü olarak 
kullanılmaktadır. Çıraklık kavramının 
düzenlendiği 3308 Sayılı Mesleki Eğitim 
Yasası, 2016 yılının sonunda yapılan 
değişiklikle revize edildi ve aday çıraklık 
yaşının 11’e kadar düşürüldü. Çocuklar 
çıraklık adı altında sömürülmektedir. 
‘Dünyada ve Türkiye’de çocuk emeği 
sömürüsü’ raporunda, Türkiye’de kayıt 
dışı çalıştırılan çocuk sayısı 600 bin'dir. 
59 milyon çocuk eğitim hakkından ya-
rarlanamıyor. Dünyada her 10 çocuktan 

birisi işçi olarak çalışmaktadır.  Türki-
ye’de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 
bin iken, şu an hali hazırda çırak işçi ola-
rak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu 
aşmış durumdadır” şeklinde konuştu.

“2016-2018 YILLARI ARASINDA 190 
ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ”
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) 
adaylık sürecinde olan ülkeler ile kı-
yaslandığında Karadağ, Arnavutluk, 
Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en 
çok çocuk işçiliğine sahip olan ülke ko-
numunda olduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Veri-
lere göre Türkiye'de 2016-2018 yılları 
arasında toplam 190 çocuk işçi hayatı-
nı kaybetti. Türkiye’de çocuk işçiliğiyle 
mücadele için çocukların stajyerlik ve 
çıraklık adı altında ucuz işgücü ola-
rak çalıştırılmalarına son verilmelidir. 
Bunun yanı sıra, yoksulluğu doğuran 
ekonomik politikalardan vazgeçilme-
li, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 
giderilmeli çocuk işçiliğinin temel se-
beplerinden biri olan göç olgusunun 
önlenmesi için istihdam yaratılmalı ve 
sosyal destek için gerekli ekonomik ve 
siyasal tedbirlerin alınması,  zorunlu, 
kesintisiz ve örgün eğitimin süresinin 
arttırılması, denetim yükümlülükleri-
nin devlet tarafından eksiksiz yerine 
getirilmesi ve ihlallere ilişkin yaptı-
rımların en ağır şekilde uygulanması 
gerekmektedir” ifadesini kullandı. 
Konuşmaların ardından Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, katılımcılarla 
birlikte sergiyi gezerek, bu anlamlı et-
kinliği düzenleyen ÇUGİDER yönetimi-
ni ve Ressam Umut Çelik’i tebrik etti.

  YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, 
ÇIRAKLIK ADI ALTINDA YASALLAŞTIRILDI”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşlilboğaz, 
24 Temmuz Basın Bayramı ve Türk bası-
nından sansürün kaldırılışının 111. yıl-
dönümü nedeniyle Mersin Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından Mersin Cumhuri-
yet Meydanı’ndan düzenlenen Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunma törenine katıldı. 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Baş-
kanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Beledi-
ye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay 
Demirtaş, yönetim kurulu ve gazeteci-
lerin katılımıyla gerçekleşen törende 
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “111 yıl önce Meş-
rutiyet döneminde ilan edilen basın 
özgürlüğü, maalesef şu anda günümüz-

de yok. Bu durum, birçok sorunu da 
beraberinde getiriyor. Anayasamızda 
var olan halkın haber alma özgürlüğü 
kısıtlanıyor. Yandaş medyanın kirli bil-
gi akışıyla, toplum faklı bir şekilde algı 
yönetimiyle yönetiliyor. Bunun birçok 
nedeni var. Birincisi ekonomik neden-
ler, ikincisi ise örgütsüzlük. Basın cami-
asının bir araya gelerek güçlü bir örgüt 
kurması, hakikatin, doğrunun, demok-
rasinin yanında olabilecek projeler 
üretmesi çok önemli. Bunları yaptıkları 
zaman Basın Bayramı’nı gerçek anlam-
da kutlayabiliriz” şeklinde konuştu.

“GAZETECİLER, KENDİ OTO 
SANSÜRÜNÜ KALDIRMALI”
Sadece görevini yaptıkları için ülkemiz-

de 161 gazetecinin tutuklu olduğunu 
hatırlatan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bunun da sebebi, gazete-
cilerin örgütlenip bu gazetecileri sahip-
lenmemesinden kaynaklanıyor. Örgüt-
lenip hep birlikte mücadele edilirse, 
basın üzerindeki sansürün kaldırılaca-
ğını düşünüyorum. Ancak oto sansürü 
daha çok önemsiyoruz. Basın, tek yanlı 
haber kaynağı nedeniyle oto sansür uy-
guluyor. Gazetecilerin öncelikle kendi 
oto sansürünü kaldırması; özgürlükçü, 
çağdaş söylemlere geçmesi gerekiyor. 
Bu vesileyle, birlikte mücade-
le edilerek güçlü bir basının yeni-
den yaratılacağına olan inancım-
la, tüm basın emekçilerinin bu 
değerli gününü kutluyorum” diye konuştu. 

YEŞİLBOĞAZ: “GAZETECİLER ÖRGÜTLENMELİ”

24.07.2019

Baro Başkanımız ve Mersin Limonata Komitesi 
Başkan Yardımcısı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 2020’de 
düzenlenmesi planlanan Mersin Limonata Festiva-
li’nin hazırlık toplantısında, Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan 
ve Mersin Limonata Komitesi ile bir araya geldi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen top-
lantıda Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, MTSO 
Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Limonata Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Kemal Bildir,  yürütme kurulu üye-
leri Fatih Alkar, Zeki Şan, Seher Hacıismailoğlu ve 
Abdurrahman Şahin ile bir araya gelerek,  2020’de 
düzenlenmesi planlanan Limonata Festivali ile ilgili 
neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı.
Baro Başkanımız ve Komite Başkan Yardımcısı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Limonata Festivali’nin, 
Türkiye’nin limon ihtiyacının yüzde 65’ini karşıla-
yan ilimize bir marka değer kazandıracağını be-
lirterek, festivalin Mersin’in ülkemize ve dünyaya 
tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. 

MERSİN LİMONATA FESTİVALİ’NİN 
HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, kent protokolü, ku-
rum, kuruluş ve sivil toplum 
örgütleri temsilcileri, gaziler, 
askeri erkân, Mersin halkı ve 
öğrencilerle birlikte, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı’nı düzenle-
nen törenle coşkuyla kutladı.
Protokolün, Cumhuriyet Ala-
nı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk 
sunması ile başlayan kutlamalar, 
Kültür Merkezi Şeref Salonu'n-
da tebriklerin kabulü ile sürdü.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Türkiye Cumhuri-
yeti’nin, kadınıyla erkeğiyle, 

genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla 
yetişkiniyle birlikte; adalet, ba-
rış ve huzur içinde yaşaması 
hepimizin ortak temennisidir. 
Bunu hayata geçirmek de, bu 
cumhuriyetin insanları olarak 
hepimizin görevidir. Bunun ilk 
şartı da, Atatürk’ün gösterdiği 
bilim ve akıl yolunda ilerlemek-
tir. Tüm Mersin halkının ve ulu-
sumuzun 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nı kutluyor, zaferin mimarı 
büyük Komutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü, silah arkadaş-
larını ve bütün şehitlerimizi 
saygıyla ve minnetle anıyorum.

MERSİN BAROSU, 30 AĞUSTOS COŞKUSUNU 
MERSİNLİLERLE BİRLİKTE KUTLADI
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BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, 
ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONUNA KATILDI
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
97. yıldönümü kutlamaları çerçe-
vesinde Mersin Valiliği tarafından 
düzenlenen resepsiyona katıldı. 
Vali Ali İhsan Su’nun ev sahipliğin-
de gerçekleşen resepsiyonda Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

kent protokolü, kurum, kuruluş, si-
vil toplum örgütü  temsilcileri ve as-
keri erkanla bayramlaşarak, “Cum-
huriyeti sonsuza kadar yaşatmak; 
birlik ve beraberlik içerisinde Ata-
türk’ün gösterdiği laik, demokratik 
ve çağdaş Türkiye yolunda yılma-
dan  ilerlemekle mümkündür” dedi. 

YEŞİLBOĞAZ: “HAK ARAMA 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI 
BAĞIMSIZ SAVUNMADIR"
Mersin Barosu tarafından 2019- 2020 
yeni adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen 
törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tö-
rene, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, baro yönetim kurulumuz, avu-
katlar, stajyer avukatlar ve CHP Mersin 
Milletvekili Alpay Antmen katıldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın 
Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ar-
dından, saygı duruşunda bulunarak 
İstiklal Marşı okundu. Burada günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşma ya-
pan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
2019-2020 yeni adli yıla sadece mesleki 
sorunlarla değil, artan ekonomik, sos-
yal ve siyasal adaletsizliğin neden ol-
duğu birçok yaşamsal sorunla beraber 
girdiklerini vurgulayarak, “Bugün size 
hukukun ihlal edilmesinden, ayaklar al-
tına alınmasından, liyakatsiz kadrolarla 
yargının bağımlı hale getirilmesinden, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza yö-
nelik sistemli saldırılardan, yok edil-
meye çalışılmasından, kadınlarımızın 
her gün şiddet kurbanı olmasından, ço-
cuklarımızın istismara uğramasından, 
çocuk işçiliğinden, doğanın rant uğruna 
vahşice katledilmesinin önüne geçil-
memesinden bahsetmeyeceğim. İnsa-
nımızın en temel hakkı olan savunma 
ve hak arama özgürlüğünü kullanırken, 
yanındaki en yakın kişi olan meslektaş-
larımızın adliyelerde, cezaevlerinde, 
karakollarda keyfi uygulamalara ve sü-
rekli bir sınırlama içine sokularak hak 
arama özgürlüğünün engellenmesin-

den de bahsetmeyeceğim. Ülkemizde 
demokrasimize, hukukun üstünlüğü-
ne, kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargının 
bağımsızlığına, bağımsız savunmanın 
temsilcisi avukatlara, insan haklarına 
ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kazanımlarına yönelik, kapsamlı ve 
sistematik saldırılardan da bahsetme-
yeceğim. Kısacası toplum olarak, hu-
kuksuzluğun yarattığı ateş çemberinin 
içerisinde olmamızdan da bahsetmeye-
ceğim. Lakin söylesem tesiri yok, sus-
sam gönül razı değil” ifadesini kullandı.

“YARGI SİYASET ÜSTÜ OLMALI”
Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı’nda yaptığı adli yıl açılış törenine, 
hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrı-
lığı ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, 
Mersin Barosu olarak katılmadıklarını 
hatırlatan Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Yargı devletin gücünü denetle-
yeceği yerde, maalesef devlet yargının 
gücünü denetlemektedir. Gücünü ve 
meşruiyetini hak, hukuk ve adaletten 
almayan devletlerde; suç, şiddet ve 
terör başta olmak üzere, birçok top-
lumsal sorun kaçınılmaz olur. İnsan 
hak ve özgürlüklerini, toplumsal barış 
içerisinde yaşama hakkımızı yok eden 
bir düzen değil; çağdaş, barışçıl, öz-
gür ve demokratik hukuk devleti dü-
zeni istiyoruz. Adalet Bakanlığı, yargı 
sisteminin sorunlarına el atmalıdır. 
Yargıya güvenin yeniden sağlanması 
için, yargı siyaset üstü olmalı ve liya-
kat unsuru etkin kılınmalıdır. Hâkim ve 
savcıların mesleğe alınması, atanması 
ve terfisi, liyakata ve objektif kriter-
lere dayanmalıdır” şeklinde konuştu.

“YASALARA BEKÇİ MURTAZA 
YAKLAŞIMI VİCDANLARI KANATIR
Yeni yasama yılında hayata geçirilme-
si beklenen Yargı Reformu Belgesi’ne 
hiçbir zaman ön yargı ile karşı çıkma-
dıklarını belirten Yeşilboğaz, “Ön ka-
bulümüzde yoktur, sadece daha önce 
hayata geçirilen reform paketleri gibi; 
samimiyetsiz, topluma, hukuka ve ada-
lete bir şey katmayan, uygulayıcı kamu 
görevlilerinin bile umursamadığı, uygu-
lamadığı düzenlemelerden olmamasını 
talep ettik. Yargı Reformu Belgesi’nde, 
ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine 
ilişkin yeni yaklaşımlar ortaya konul-
muştur. Yargı Reformu’nda ayrıca, hu-
kuk fakültelerinin kalitesinin artırılması, 
hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 
yıla çıkartılması, kontenjanların azaltıl-
ması, başarı sıralamasının yükseltilme-
si, avukatlığa giriş sınavı gibi düzenle-
meler planlandığı belirtilmişti. Ancak 
gelinen noktada görüyoruz ki, strateji 
belgesinde yer alan açıklamaların ak-
sine hareket ediliyor. Reform önce dü-
şüncede başlamalı ki, yasalar uygula-
nabilsin. İyi yasalar kötü yasalar yoktur, 
iyi uygulayıcılar kötü uygulayıcılar var-
dır.  Yasalar uygulanırken, Bekçi Mur-
taza tipi yaklaşım, vicdanları kanatır. 
Makyajlı bir yargı reformu değil, hukuk 
sistemimizin niteliğini artıracak, insan 
temel hak ve özgürlüklerini güvence 
altına alacak bir yargı reformu istiyo-
ruz. Avukatlık sınavı olmayan tek ülke 
olduğumuz gerçeği unutulmamalıdır. 
Hukuk, gelişen dünyanın önünü açma-
lı,  değişime ayak uydurmalıdır” dedi. 
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“SAVUNMANIN DIŞLANDIĞI 
YARGILAMA HÜKÜMSÜZDÜR”
Uygulamada, adil yargılanma hakkının 
teminatı olan avukatlara, kısıtlama ve 
engelleme getirilmeye çalışılarak, avu-
katsız yargılamanın önünün açılmak 
istendiğini vurgulayan Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ancak şu 
bilinmelidir ki, savunmanın dışlandığı 
bir yargılanma, adil yargılanma ilkesi-
ne aykırıdır ve hükümsüzdür. Şunu da 
belirtmek isteriz ki; meslektaşlarımızın 
kollukta, cezaevlerinde, adliyelerde ve 
mesleklerini icra ettikleri her alanda, 

yaşamış oldukları mesleki sorunlar ile 
bu birimlerdeki keyfi ve yasaya aykırı 
tutumlara son verilmelidir. Yetkililer-
den, hak arama özgürlüğünün teminatı 
olan avukatların, ekonomik ve mesleki 
sorunlarına bu yeni adli yılda mutlaka 
kesin çözümler getirilmesini bekliyoruz.  

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar 
sözünden hareketle; vatandaşlar için 
hukuk güvenliği sağlayan ve evrensel 
değerlerle uyumlu olan hukuk sistemi-
ni inşa etmek için biz avukatlar, bugün 

olduğu gibi yarınlarda da mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Mesleki ve toplumsal so-
runlara karşı verdiğimiz mücadelede, 
tüm meslektaşlarımız ve barolarımız 
omuz omuza vermelidir.  Yeni adli yılın 
ülkemize, milletimize, meslektaşlarımı-
za, insanlığa ve dünyaya; adalet, barış, 
huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için 
mücadele edip adalet dağıtmaya ça-
balayan tüm meslektaşlarımızı ve yargı 
mensuplarını, şahsım, yönetim kurulu-
muz ve Mersin Barosu adına sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “DEMOKLES’İN KILICI, 
BAĞIMSIZ YARGININ TEPESİNDEN 
ÇEKİLMELİDİR”
Mersin Barosu, 2019-2020 adli yıl 
açılışı nedeniyle Baro Sosyal Te-
sisi’nde resepsiyon düzenledi.
Resepsiyona, Mersin Barosu Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baro yöne-
tim kurulumuz, avukatlarımız, stajyer 
avukatlarımız, Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Vahap Seçer, Mezitli 
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yeni-
şehir Belediyesi Başkan Vekili Murat 
Sakuçoğlu, CHP Mersin Milletvekilleri 
Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen,  Mer-
sin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mus-
tafa Serdengeçti, KKTC Başkonsolos 
Zalihe Mendeli, Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Yücel Ertekin, MTSO 
Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis 
Başkanı Hamit İzol, Atatürkçü Düşün-
ce Derneği Mersin Şube Başkanı Av. 
Adnan Gündoğdu, Mersin Tabip Odası 
Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Top-
kaya, MESİAD Başkanı Hasan Engin ve 
TUİOSB Başkanı Gül Akyürek katıldı.

“ADALETTEN YOKSUN TOPLUMLARIN 
YAŞAMI SANCILIDIR”
Gecede bir konuşma yapan Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 2019-2020 
adli yılın açılışında yargının üç sac ayağı 
olan avukatlarla, hâkim ve savcılarla bir 
arada olmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade ederek, bu birlikteliğin sade-
ce özel günlerde değil, sürekli olarak 
sağlanmasının hukukçular, yargımız ve 
halkımız için önemli olacağını belirtti.
Açıklamasında ülkemizin adalet çık-
mazı içerisinde olduğunun altını çizen 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ül-
kemizde siyasi müdahaleler nedeniyle, 
hukukta keyfilik uygulanmaktadır. Top-
lumda hukuka olan güven kalmamış, 
herkes kendi hakkını arar hale gelmiştir. 
Ülkemizde hukuk güvenliğinin olmayışı 

da, birçok hukuksuzluğu doğurmuştur. 
Ülkemizde kaygan bir zemine otur-
tulan hukuk sistemimizdeki tıkanıklık 
ve beraberindeki çöküş, toplumsal 
ve ekonomik sorunlarımızın temelini 
oluşturmaktadır. Yargıdaki sorunlar sa-
dece avukatların sorunu değil, ülkede 
yaşayan her ferdin sorunudur. Hukuk 
sistemimizde adaletsizliği besleyen 
unsurlar, hukukçuların ortak mücade-
lesiyle ortadan kaldırılmazsa; insanlar 
sadece haklarını değil, güzel günlere ve 
geleceğe olan tüm umutlarını da kay-
beder. İnsanların hayata tutunabilece-
ği bir parça umudu olmalı, o da adalet 
olmalı. Hukuktan ve adaletten yoksun 
toplumlar, hasta insan gibidir: Mutsuz-
dur, yaşamı sancılıdır” diye konuştu.

“HUKUKÇULAR KENDİSİNİ 
ÖZGÜRLEŞTİRMEDİĞİ SÜRECE, 
BAŞKALARINI ÖZGÜRLEŞTİREMEZ”
Adalet hizmetlerinin yerine getirilme-
sinin Anayasal bir görev ve sorumluluk 
olduğuna vurgu yapan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bu görev ve so-
rumluluk hepimizindir. Yargı düzeninin 
sağlıklı işlemesinde, bireysel hakların 
korunmasında, kutsal olan savunma 
hakkının yerine getirilmesinde ve kamu 
vicdanının korunmasında, vicdanının 
sesini dinleyen  nitelikli hâkim ve savcı-
ların yanı sıra, avukatlara büyük görev-
ler düşmektedir. Demokles’in kılıcı, ba-
ğımsız yargının tepesinden çekilmelidir. 
Cumhuriyet savcıları iddianame düzen-
lerken, hâkim kararını verirken, avukat 
savunmasını yaparken, her türlü bas-
kıdan uzak, özgür ve bağımsız olmalı, 
başında Demokles’in kılıcını hissetme-
melidir. Yargının verdiği kararlara başta 
siyasi erkler olmak üzere, tüm idarenin 
uyması ve mahkeme kararlarının derhal 
uygulanması gerekmektedir. Hukukçu-
ların ve hukukun siyasetin tekelinden 
çıkması gerekmektedir. Hukuk, adalet 
ve insan hakları; hiç kimsenin, hiçbir 

coğrafyanın ve hiçbir ideolojinin teke-
linde olamaz. Güçlü devletlerin, bağım-
sız bir hukuk kültürüne sahip olması 
tesadüfi değildir.  Toplumun hukuka 
olan güvenini yeniden tesis etmek için 
hukukta keyfiliğe son verilmeli, yargı-
nın kendi içinden denetlenmesi, anaya-
sal güvenceye alınmalıdır. Ülkenin dört 
bir yanında eğer avukatlar bile adalet 
arıyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz. 
Hukukçular kendisini özgürleştirmedi-
ği sürece, başkalarını özgürleştiremez. 

KHK’DAN KANUN OLMAZ, OLURSA 
KANUNSUZLUKLAR OLUR”
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
yargımız çok büyük yara aldığının altını 
çizen Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz,  ivedilikle yargıdaki bu sorunun 
çözülmesini ve bir daha yargımızın hiç-
bir cemaat ve gücün eline geçmemesi 
için, kalıcı bir yargı reformu gerektiği-
ni ve yeniden yapılanması gerektiğini 
ifade etmiştik. Ancak ilan edilen OHAL 
döneminde çıkarılan KHK’lar, sade-
ce darbecilerle hesaplaşmak ve terör 
örgütünün kökünü kurutmak için kul-
lanılması gerekirken, hayatın her ala-
nında, en çok da hukuk ve savunmaya 
kısıtlamalar getirmek için kullanılmıştır. 
Yasal düzenlemelerin yerini OHAL ka-
rarnameleri almıştır. Yeni kararname 
ve düzenlemeler ile OHAL'in sadece adı 
kalkmış, adeta olağan hale gelmiştir. 
KHK’dan kanun olmaz, olursa da böyle 
kanunsuzluklar olur” şeklinde konuştu. 

devamı arka sayfada
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“AVUKAT HAKKININ İHLAL EDİLMESİ, 
VATANDAŞ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ 
DEMEKTİR”
Meslektaşlarımızın kollukta, cezaevle-
rinde, adliyelerde ve mesleklerini icra 
ettikleri her alanda, yaşamış oldukları 
mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki keyfi 
ve yasaya aykırı tutumlara son verilmesi 
gerektiğine değinen Yeşilboğaz,  “Avukat 
hakkının ihlal edildiği bir yerde, aslında 

vatandaşın hak ve özgürlükleri ihlal 
edilmiş olmaktadır. Avukatlık mesle-
ğine zarar veren yasal düzenlemeler, 
aslında vatandaşın savunma hakkının 
zarar görmesi sonucunu doğurmakta-
dır. Niteliksiz hukuk fakültelerinin der-



olduğu gibi yarınlarda da mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Mesleki ve toplumsal so-
runlara karşı verdiğimiz mücadelede, 
tüm meslektaşlarımız ve barolarımız 
omuz omuza vermelidir.  Yeni adli yılın 
ülkemize, milletimize, meslektaşlarımı-
za, insanlığa ve dünyaya; adalet, barış, 
huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için 
mücadele edip adalet dağıtmaya ça-
balayan tüm meslektaşlarımızı ve yargı 
mensuplarını, şahsım, yönetim kurulu-
muz ve Mersin Barosu adına sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

coğrafyanın ve hiçbir ideolojinin teke-
linde olamaz. Güçlü devletlerin, bağım-
sız bir hukuk kültürüne sahip olması 
tesadüfi değildir.  Toplumun hukuka 
olan güvenini yeniden tesis etmek için 
hukukta keyfiliğe son verilmeli, yargı-
nın kendi içinden denetlenmesi, anaya-
sal güvenceye alınmalıdır. Ülkenin dört 
bir yanında eğer avukatlar bile adalet 
arıyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz. 
Hukukçular kendisini özgürleştirmedi-
ği sürece, başkalarını özgürleştiremez. 

KHK’DAN KANUN OLMAZ, OLURSA 
KANUNSUZLUKLAR OLUR”
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
yargımız çok büyük yara aldığının altını 
çizen Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz,  ivedilikle yargıdaki bu sorunun 
çözülmesini ve bir daha yargımızın hiç-
bir cemaat ve gücün eline geçmemesi 
için, kalıcı bir yargı reformu gerektiği-
ni ve yeniden yapılanması gerektiğini 
ifade etmiştik. Ancak ilan edilen OHAL 
döneminde çıkarılan KHK’lar, sade-
ce darbecilerle hesaplaşmak ve terör 
örgütünün kökünü kurutmak için kul-
lanılması gerekirken, hayatın her ala-
nında, en çok da hukuk ve savunmaya 
kısıtlamalar getirmek için kullanılmıştır. 
Yasal düzenlemelerin yerini OHAL ka-
rarnameleri almıştır. Yeni kararname 
ve düzenlemeler ile OHAL'in sadece adı 
kalkmış, adeta olağan hale gelmiştir. 
KHK’dan kanun olmaz, olursa da böyle 
kanunsuzluklar olur” şeklinde konuştu. 

devamı arka sayfada

“AVUKAT HAKKININ İHLAL EDİLMESİ, 
VATANDAŞ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ 
DEMEKTİR”
Meslektaşlarımızın kollukta, cezaevle-
rinde, adliyelerde ve mesleklerini icra 
ettikleri her alanda, yaşamış oldukları 
mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki keyfi 
ve yasaya aykırı tutumlara son verilmesi 
gerektiğine değinen Yeşilboğaz,  “Avukat 
hakkının ihlal edildiği bir yerde, aslında 

vatandaşın hak ve özgürlükleri ihlal 
edilmiş olmaktadır. Avukatlık mesle-
ğine zarar veren yasal düzenlemeler, 
aslında vatandaşın savunma hakkının 
zarar görmesi sonucunu doğurmakta-
dır. Niteliksiz hukuk fakültelerinin der-

hal kapatılmasını, ihtiyaç sayısının kat 
kat üstünde hukuk öğrencisi yerine, asıl 
ihtiyacımız olan nitelikli hukuk hocaları-
nın yetiştirilmesini, bir an evvel avukatlık 
sınavının getirilmesini, hâkimlik ve sav-
cılık mesleğine alımların ise, liyakatten 
başka hiç bir kıstas gözetilmeksizin ya-
pılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“SİSTEMLİ SALDIRILARA KARŞI 
BAROLAR VE AVUKATLAR DAYANIŞMA 
İÇİNDE OLMALI”
Temel gayelerinin; avukatıyla, yargıcıyla, 
savcısıyla, tüm adliye personeli ile netice-
si adalete ulaşan bir yargı hizmeti suna-
bilmek olduğunu ifade eden Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Atatürk’ün kurdu-
ğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'n-
de, Cumhuriyetin temel ilkelerine, laik, 
sosyal, hukuk devletine, yargı bağımsız-
lığına, evrensel hukuk kurallarına, temel 
hak ve özgürlüklere olan inancımızla, 
hukuk mücadelesine devam edeceğiz. 

Barolara, avukatlara ve mesleğimize 
yönelik yapılan sistemli saldırılara karşı 
verdiğimiz mücadelede, tüm barolar ve 
avukatlar dayanışma içerisinde olmak 
zorundadır. Çünkü hepimiz aynı geminin 
içindeyiz. Bu girdaptan ya hep birlikte 
güçlenerek çıkacağız, ya da hep birlikte 
batacağız. Bu vesileyle; Türkiye’nin ger-
çekten bir hukuk devleti olmasını, hu-
kukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin, insan haklarının, bağımsız, adil 
yargılamanın, demokrasinin ve sağdu-
yunun egemen olmasını diliyor, başta 
hukuk alanında çok önemli devrimler 
yapan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve göre-
vi başında şehit olan yargı mensuplarımı-
zı saygıyla ve rahmetle anarak, yeni adli 
yılın ülkemize, milletimize, adaletin bek-
çisi avukatlarımıza ve yargı çalışanlarımı-
za bir kez daha hayırlı olmasını temen-
ni ediyor, hukuk ve adalet adına umut 
dolu bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.

02.09.2019

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKSAL 
KAZANIMLARIMIZ YOK EDİLİYOR”
Mersin Barosu Tarsus ilçe temsilcili-
ğimiz tarafından, 2019-2020 yeni adli 
yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
Tarsus Baro Odası’nda gerçekleşen töre-
ne, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yönetim kurulu üyemiz ve Tarsus ilçe tem-
silcimiz Av. Cihan Öktem, yönetim kurulu 
üyelerimiz, avukatlarımız,  Tarsus Adalet 
Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Başka-
nı Engin Koç, 2. Ağır Ceza Başkanı Ferhat 
Karakuş, hâkimler, savcılar, Tarsus Bele-
diye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Tarsus 
Adliyesi İcra Müdürü Önder Şahin katıldı.

AV. CİHAN ÖKTEM: “ADALET 
MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİNDE CİDDİ 
SIKINTILAR VAR”
Törenin açılış konuşmasını yapan yönetim 
kurulu üyemiz ve Tarsus ilçe temsilcimiz Av. 
Cihan Öktem, ülkemizde ve kentimizde, 
adalet mekanizmasının işleyişinde ciddi 
sıkıntılar olduğuna vurgu yaparak, “Tarsus 
Adliyesi’nde bu konuda biraz daha şanslı-
yız. Geçmiş dönemde, Sayın Başsavcımız 
ve Komisyon Başkanımızın destekleriyle 
bu sıkıntıların çoğunluğunu aştık. Var olan 
diğer mesleki sıkıntılarımızın da çözüme 

kavuşacağına inanıyorum. Tarsus’ta, 
kentimizde ve ülkemizde; daha 
adil, hakkaniyetin sonuca ulaştığı 
bir adli yıl diliyorum” diye konuştu.

HALUK BOZDOĞAN: “BAĞIMSIZ 
VE LAİK DEVLET OLGUSUNUN 
EN GÜÇLÜ ÖNDERLERİ 
AVUKATLARDIR”
Tarsus Belediye Başkanı Haluk 
Bozdoğan ise konuşmasında, tüm 
avukatlarımızın yeni adli yılını kut-

layarak, “En çok değer verdiğim konu, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet tanım-
lamasıdır. Egemen, bağımsız, sosyal ve 
laik devlet olgusunda asıl en önemli olan 
konu hukuktur. Bunun da en güçlü önder-
leri siz avukatlarsınız. Tüm avukatlarımızın 
adli yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
“ÜLKEMİZDE HUKUKSAL VE ADALETLİ 
BİR ZEMİN YOK”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise 
konuşmasında, ülkemizin Ortadoğu ce-
henneminde çok zor günler yaşadığına 
dikkat çekerek, “Bunun yansımalarını 
ülkemizde çok sıcak bir şekilde hissedi-
yoruz. Bunun en büyük yansımasını ise, 
ülkemizin ekonomi ve siyasal alanında gö-
rüyoruz. Bunun temelinde ise, ülkemizde 
hukuksal ve adaletli bir zeminin olmaması 
yatıyor. Hukuk güvenliği şemsiyesi teme-
le alınmadığı sürece, maalesef ekonomik 
ve siyasi istikrar sağlanamaz. Her dönem 
erkler, hukuk düzeninin değişmesi için, 
kendi yandaşlarını hukuk düzeninde güç-
lü kılmak için, ellerinden geleni yapmış-
larıdır. Ama son dönemlerde bunu çok 
daha acı bir şekilde yaşamaya başladık. 
Hukuksal kazanımlarımız bir bir yok edil-

meye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının kurmuş olduğu; laik, sos-
yal, demokratik, hukuk devletinin bütün 
kazanımlarının bir bir kaybedildiğini gör-
mek, gerçekten bizleri üzüyor. Bir avuç 
hukukçu olarak, canla başla mücadele 
etmeye çalışıyoruz. Bizim de en büyük 
destekçimiz sizlersiniz. Bizler tabandan 
güç alıyoruz, onlarla birlikte mücadele 
etmeye çalışıyoruz “ifadesini kullandı.

“BAĞIMSIZ SAVUNMA HER ZAMAN VAR 
OLACAK”
Saray’da yapılan adli yıl açılış törenine, 
yargının bağımsızlığı, Cumhuriyetin te-
mel ilkelerinden birisi olan kuvvetler 
ayrılığı ilkesine aykırı olması nedeniyle 
Mersin Barosu olarak katılmadıklarını 
hatırlatan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Yeni adli yılı kendi içimizde, 
ailemizle birlikte kutlamayı tercih ettik. 
Bizce doğrusu buydu. Yargının artık siya-
sal baskıdan kurtulması gerekiyor. Ama 
şu an bunun mücadelesini maalesef bir 
tek biz avukatlar veriyoruz. Yargının diğer 
sac ayağının da bizim yanımızda, bizimle 
birlikte kendi özgürlükleri için mücadele 
etmesi en büyük arzumuzdur. Bunun ger-
çekleşeceği günlere olan inancımız hiçbir 
zaman bitmedi. Cumhuriyetin temel il-
kelerini sonsuza kadar yaşatmak, hukuku 
üstün kılmak adına mücadelemizi dün 
hep birlikte verdik, bugünde vereceğiz 
ve mücadelemiz sonsuza dek sürecektir. 
Bağımsız savunma her zaman var olacak. 
Sizlerle birlikte yol yürümek benim için 
bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızın yeni 
adli yılını kutluyor, ülkemize, kentimize, 
meslektaşlarımıza ve halkımıza hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” diye konuştu.

TARSUS BARO ODASI’NDA YENİ ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ
02.09.2019



Mersin Barosu Silifke ilçe temsilcili-
ğimiz tarafından, 2019-2020 adli yıl 
açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
İlk olarak, yönetim kurulu üyemiz ve 
Silifke ilçe temsilcimiz Av. Aslı Trak 
ve avukatlarımızın Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunmasının ardından İstiklal 
Marşı okundu. Daha sonra günün an-
lam ve önemine ilişkin konuşma ya-
pan yönetim kurulu üyemiz ve Silifke 
ilçe temsilcimiz Av. Aslı Trak, “Gerek 
mesleğimizin sorunlarını, gerekse yar-
gı sistemindeki sorunları her fırsatta 
baro olarak dile getiriyoruz. Ancak 
sorunlarımıza çözüm beklerken, yeni 
adli yıla yine kaygı, üzüntü ve tedir-
ginlik içerisinde giriyoruz. Çünkü ada-
let çarkı tersine dönmektedir, huku-
kumuz her geçen gün daha da yara 
almaktadır, adalete güven her geçen 
gün daha da azalmaktadır. Ülkemizde 

geçmişte adalete güven % 70'lerde 
iken bu oran günümüzde % 30'lara 
düşmüştür. OHAL KHK’larıyla yapılan 
düzenlemelerin çok önemli bir kısmı 
savunma alanını düzenlemektedir. KHK 
ile özellikle mesleğimize ve savunma 
hakkına yönelik yapılan düzenlemeler, 
hukuk devletinde rastlanmayacak bir 
biçimde yapılmış ve hukukumuza bü-

yük darbe inmiştir. Toplumun hukuka 
olan güvenini büyük ölçüde sarsmış-
tır. Savunma hakkı güvencesiz hale 
getirilmiştir. Yeni adli yılın, mesleki 
sorunlarımızın çözüme kavuşacağı bir 
yıl olmasını temenni ederek, tüm mes-
lektaşlarımızın yeni adli yılını kutluyor, 
kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” diye konuştu.

SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, YENİ 
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

02.09.2019

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ: 
“BAĞIMSIZ SAVUNMA HİÇBİR ZAMAN 
DİZ ÇÖKMEYECEK”
Mersin Barosu Silifke temsilciliğimiz 
tarafından, 2019-2020 adli yıl açılışı 
nedeniyle düzenlenen gecede, yar-
gının üç sac ayağı bir araya geldi. Dü-
zenlenen geceye Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulumuz, 
Silifke ilçe temsilcimiz ve yönetim ku-
rulu üyemiz Av. Aslı Trak, avukatları-
mız, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir 
Özgenç, hâkimler ve savcılar katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan yö-
netim kurulu üyemiz ve Silifke ilçe 
temsilcimiz Av. Aslı Trak, “Avukatlığı 
yüceltmek; insan hak ve özgürlükleri-
ni, demokrasiyi ve ülkeyi yüceltmektir. 
Savunma ne kadar güçlüyse, yargı o 
derece bağımsız ve güçlü olur. Güçlü 
yargı da, güçlü ülke demektir. Hukuk 
sistemimizdeki, adliyelerdeki sorun-
ları çözmek sadece avukatların değil, 
yargının diğer kurucu unsurlarının da 
görev ve sorumluluğudur. Yeni adli yıl-
da avukatıyla, hâkimiyle, savcısıyla hep 
birlikte daha çok kenetleneceğimize 
inanıyorum. Yeni adli yılın ilçemize, 
kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“HUKUKUN LEKELENMESİNDEN 
HERKES ZARAR GÖRÜR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ise, toplumsal huzurun ve barışın an-

cak hukukun üstünlüğü ile sağlana-
cağını ifade ederek, “Hukuk herkesin 
güvencesidir. Hukukun lekelenmesin-
den herkes zarar görecektir. Ancak 
siyasetin yargıyı kuşattığını, hukukun 
hâkimiyet kurmak için kullanıldığını 
üzülerek, açık bir şekilde görüyoruz. 
Türkiye'de hukuk, tarihinin en zor 
döneminden geçiyor. Ülkemiz, hu-
kuk devleti endeksinde, dünyanın en 
az gelişmiş devletleriyle beraber son 
sıralarda yer almakta. Uygulamada, 
adil yargılanma hakkının teminatı olan 
avukatlara, kısıtlama ve engelleme 
getirilmeye çalışılarak, avukatsız yar-
gılamanın önü açılmaya çalışılmakta-
dır. Savunma, çağlar boyunca ve ha-
yatın her alanında yapılmış en etkili 

kazanma yoludur. Ülkeyi karanlıktan 
aydınlığa çıkaracak olan bağımsız sa-
vunmanın, hiçbir zaman diz çökme-
yeceği bilinmelidir. Bizler her zaman 
hak ve hukuku savunmaya devam 
edeceğiz. Bizler mesleğe başlarken 
hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve 
kurallarına uygun davranacağımıza ye-
min ettik.  Çıktığımız hak ve özgürlük 
arama yolculuğunda, ettiğimiz yemine 
sadık kalmak bizim görevimizdir. Mes-
leki dayanışmamız ve örgütlülüğümüz 
hiçbir baskının, zorbalığın, yargısız 
infazın erişemeyeceği bir yerdedir. 
Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz 
insanlar vardır. Ben hiçbir zaman 
umudumu yitirmedim. Yeni adli yılda 
kazanan adalet olsun” diye konuştu.

SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, ADLİ YIL AÇILIŞ GECESİ DÜZENLEDİ
02.09.2019



YEŞİLBOĞAZ: “YARGI ELE 
GEÇİRİLMESİ GEREKEN KALE OLARAK 
GÖRÜLMEMELİ”
Mersin Barosu Erdemli ilçe tem-
silciliğimiz, 2019-2020 adli yıl açı-
lışı nedeniyle tören düzenledi.
Erdemli Cumhuriyet Alanı’nda düzenle-
nen törene, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyelerimiz, 
Erdemli ilçe temsilcimiz ve yönetim 
kurulu üyemiz Av. Fahrettin Gürsoy, 
İlçe Kaymakamı Avni Kula, Erdem-
li Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 
Erdemli Jandarma Komutanı Binbaşı 
Erhan Doğan, avukatlarımız, hâkim-
ler ve savcılar katıldı. Törende Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
avukatlarımız, Atatürk Anıtı’na çelenk 
sundu ve ardan İstiklal Marşı’nı okudu.
Burada günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşma yapan yönetim kurulu üyemiz 
ve ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin Gür-
soy, “Yargı erkinin olmazsa olmaz par-
çasını oluşturan  savunmanın, adaletle 
yönetilmesine hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Bu yoldaki irademizden ve 
mücadelemizden asla vazgeçmeye-
ceğiz. Bilinmelidir ki, toplumlarda en 
büyük güveni, adil bir mahkemenin bu-
lunabileceği inancı sağlar. Bağımsız ve 
tarafsız yargının tecelli ettiği, haklının 
hakkına kavuştuğu bir adli yıl olması 
dileğiyle, tüm meslektaşlarımızın, yar-
gı camiamızın ve halkımızın yeni adli 
yılını kutluyorum” ifadesini kullandı.
Daha sonra Erdemli Baro Odası’nda 

avukatlarımızla bir araya gelen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz bu-
rada yaptığı konuşmasında, “Mersin 
Barosu olarak, hukukun üstünlüğü ve 
kuvvetler ayrılığı ilkesini her zaman 
düstur edindik. Her dönemde yargı, 
ele geçirilmesi gereken bir kale olarak 
görülüp, siyasi iktidarlar tarafından 
liyakat, hakkaniyet ve adalet ilkele-
ri ötelenmektedir. Yargı bir gücün bir 
cemaatin güdümüne girdiğinde, ne-
ler olduğunu yakın zamanda gördük. 
Meslektaşlarımız mesleklerini icra 
ederken, sürekli engellemeler ile karşı-
laşmaktadır. Yasalarla verilen ve koru-
nan haklarımız, yetkilerimiz; basit bi-
rer yönetmelikle ortadan kaldırılmaya 
çalışılmaktadır.  Yönetmelikler, kanun-
lardan üstün olamaz.  Yapılan işlemler 
hükümsüzdür, geçersizdir. Aslında en-
gellemeler avukatlara değil, toplumun 
hak ve özgürlüğüne yapılmaktadır. 

Hukuk ve adalet, Türkiye'nin ve de-
mokrasinin temelidir. Bu temeli tahrip 
etmek suçtur. Bağımsız savunmaya ya-
pılan hiçbir saldırı, bizi hak ve adalet 
yolundan alıkoyamaz ” diye konuştu.
Hak ihlallerinin, adaletsizliğin, üstünle-
rin hukukunun egemen olduğu, dene-
timsiz ve savunmasız yargı sisteminin 
her zaman karşısında olduklarını vur-
gulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, “Gerçek bir hukuk devletinin, 
bağımsız, tarafsız yargının ve cübbeleri-
ne düğme aramayan özgür savunmanın 
egemen olması için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Biz avukatlar, sadece 
hakkın, hukukun ve adaletin tarafını tu-
tuyoruz. Yargının diğer sac ayağının da 
aynı düşünceyle hareket etmesi, Anaya-
sal ve vicdani zorunluluktur. Tüm mes-
leki sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, 
adaletin ve hukukun egemen olacağı 
bir adli yıl diliyorum” şeklinde konuştu.

ERDEMLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, 
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

03.09.2019

Mersin Barosu Mut ilçe temsilcili-
ğimiz tarafından 2019-2020 adli yıl 
açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
İlk olarak, Mut ilçe temsilcimiz Av. 
Müfit Seymen ve avukatlarımızın 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının 
ardından İstiklal Marşı okundu. Daha 
sonra günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşma yapan ilçe temsilcimiz Av. 
Müfit Seymen, “Hukuk devletinin ön 
koşulu bağımsız yargıdır. Adaleti ege-
men kılmak için, öncelikle adalet tera-
zisinden geçmiş bir devlet düzeni inşa 
edilmesi gerekmektedir. Adil yargılan-

ma, hukuk güvenliği konularına işlerlik 
kazandırılmalıdır. Adalet terazisini tu-
tarken elimiz titrememelidir. Tarafsız-
lığını ve bağımsızlığını yitiren hâkim-
ler karşısında adaletin tek bekçileri 
avukatlardır. Çünkü avukatların efen-
dileri olmadığı gibi biat da etmezler. 
Hâkim ve Savcılarımızın ‘Savunma, 
yargının kurucu unsurudur’ cümlesini 
içselleştirmelerini istiyoruz. Atatürk 
ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devletine bağlı olan biz avukat-
lar; hukukun üstünlüğüne yaşamsal 
önemde katkı sunmaktayız. Savunma 

yoksa yargı da yoktur, adalet de yok-
tur. Bağımsız ve tarafsız bir yargının 
olmadığı yerde hukuk devleti yoktur. 
Yeni adli yılın, mesleki sorunlarımızın 
çözüme kavuşacağı bir yıl olmasını 
temenni ederek, tüm meslektaşla-
rımızın yeni adli yılını kutluyor, ken-
timiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.

MUT İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, YENİ 
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

02.09.2019



ANAMUR İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, YENİ 
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

Mersin Barosu Anamur ilçe temsilci-
liğimiz tarafından 2019-2020 adli yıl 
açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
İlk olarak, Anamur ilçe temsilcimiz 
Av. Murat Kılıç ve avukatlarımızın 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının 
ardından İstiklal Marşı okundu. Daha 
sonra Baro Odası’nda avukatlarımız-
la, hâkim ve savcılarla bir araya ge-
len ilçe temsilcimiz Av. Murat Kılıç,  
günün anlam ve önemine ilişkin ko-
nuşma yaparak, “Hukuk devletinin 
ön koşulu bağımsız yargıdır. Adaleti 

egemen kılmak için, öncelikle adalet 
terazisinden geçmiş bir devlet düze-
ni inşa edilmesi gerekmektedir. Adil 
yargılanma, hukuk güvenliği konula-
rına işlerlik kazandırılmalıdır. Tarafsız-
lığını ve bağımsızlığını yitiren hâkim-
ler karşısında adaletin tek bekçileri 
avukatlardır. Çünkü avukatların efen-
dileri olmadığı gibi biat da etmezler. 
Hâkim ve Savcılarımızın ‘Savunma, 
yargının kurucu unsurudur’ cüm-
lesini içselleştirmelerini istiyoruz. 
Atatürk ilkelerine, demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devletine bağlı olan 
biz avukatlar; hukukun üstünlüğüne 
yaşamsal önemde katkı sunmak-
tayız. Savunma yoksa yargı da yok-
tur, adalet de yoktur. Bağımsız ve 
tarafsız bir yargının olmadığı yerde 
hukuk devleti yoktur. Yeni adli yı-
lın, mesleki sorunlarımızın çözüme 
kavuşacağı bir yıl olmasını temen-
ni ederek, tüm meslektaşlarımızın 
yeni adli yılını kutluyor, kentimiz 
ve ülkemiz için hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” diye konuştu.

04.09.2019

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli’de 
görev yapan baromuz üyesi Av. Neycan Yağmur 
Alkaya’nın avukatlı ofisinin açılışını, Erdemli ilçe 
temsilcimiz ve yönetim kurulu üyemiz Av. Fah-
rettin Gürsoy, yönetim kurulu üyemiz Av. Ece Ko-
van Demirtaş ve meslektaşlarımızla birlikte yaptı.
Açılış sonrasında meslektaşlarıyla avukatlık mesle-
ğinin sorunları hakkında sohbet eden Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adalet mekanizmasının en 
önemli zinciri olan avukatlar, zor şartlarda mücadele 
ederek görevlerinin gereğini yerine getirmeye çalış-
maktadır. Çözülemeyen sorunlarımıza çözüm arar-
ken,  tüm meslektaşlarımızı da yanımızda görmek 
istiyoruz. Meslektaşımızın yeni adli yılının ve yeni 
ofisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

AV. NEYCAN YAĞMUR ALKAYA AVUKATLIK OFİSİ AÇTI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, baromuz üyesi Av. Zeynep Er-
ten Sarı’nın avukatlık ofisinin açılışını, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, yönetim kurulu üyemiz Av. Ece Kovan Demirtaş, Staj Eğitim 
Merkezi Başkanı Av. Kasım Kozanoğlu ve avukatlarımızla birlikte yaptı. 
Açılışın ardından meslektaşlarıyla avukatlık mesleğinin so-
runları üzerine sohbet eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Yeni ofisin, hak arayanların adalete erişmesine vesi-
le olmasını temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

AV. ZEYNEP ERTEN SARI’NIN AVUKATLIK OFİSİ HAYIRLI OLSUN

10.09.2019

16.09.2019



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Baromuz üyesi Av. Burcu Yıldırım’ın 
Erdemli’deki avukatlık ofisinin açılışı-
nı, yönetim kurulu üyemiz ve Erdemli 
ilçe temsilcimiz Av. Fahrettin Gür-
soy ve avukatlarımızla birlikte yaptı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, meslektaşına başarılı bir 
meslek yaşamı dileyerek, yeni ofi-
sin hayırlı olmasını temenni etti.

AV. BURCU 
YILDIRIM’IN YENİ 

OFİSİ HAYIRLI OLSUN

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
baromuz üyesi Av. Mustafa Doğan’ın 
Erdemli’ deki avukatlık bürosunun açı-
lışını meslektaşlarıyla birlikte yaptı.
Dünyanın en onurlu ve fakat en zor 
mesleklerinden birisini icra ettik-
lerini ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Günümüzde 
mesleki anlamda umut verici ge-
lişmelerden söz edemiyoruz ama 
mesleki dayanışmayla, birlikte mü-
cadele ile mesleğimizin saygınlığı-
nı, hukukun üstünlüğünü daha iyi 
seviyelere çıkaracağımıza inanı-
yorum. Genç meslektaşımızın da 
bizimle aynı yolda yürüyeceğine 
inancım tamdır. Yeni ofisin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

AV. MUSTAFA DOĞAN 
AVUKATLIK BÜROSU AÇTI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, baromuz üyesi Av. Emin Yiğit 
Gökbel’in avukatlık ofisinin açılışı-
nı, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Dermircioğlu, Genel Sekreterimiz 
Av. Adana Günbay, Saymanımız 
Av. Kazım Yüksel, yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demir-
taş, Av. Bilgehan Yaşa, avukatlar 
ve kent protokolü ile birlikte yaptı.
Yeni ofisin hayırlı olmasını temenni 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, genç meslektaşına adalet ve 
başarı dolu bir meslek yaşamı diledi.

AV. EMİN YİĞİT 
GÖKBEL’İN 
YENİ OFİSİ 

HAYIRLI OLSUN

27.09.2019

27.09.2019

27.09.2019


