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Hukuk mahkemeleri, 
ceza mahkemeleri ve 
cumhuriyet başsavcılığı 
ön bürolarında yapılan 
işlemler için sırama�kte 
yapılan düzenleme ile 
avukatlarımıza öncelik 
tanınarak, avukatların 
sıra beklemeden işlerini 
yapmaları sağlanmış�r.

Erdemli’de yeni Adalet Sarayı içerisinde 
yer alan Mersin Barosu hizmet bi-
rimleri, yapılan açılışla avukatlarımızın 
hizme�ne girdi. Açılışta konuşma 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, ekonomik is�krarsızlığın 
nedenler inin en başında hukuk 
sistemimizin geldiğini vurgulayarak, 
“Hukuk alanında dünya sıralamasında 
gerideyiz ama bu ilelebet geride 
kalmayacak. Hakkı, kuvve�n üstüne 
çıkarabildiğimiz ve gerçek adale� 
sağladığımız zaman, ülkemizi hukuk 
alanında dünya sıralamasında üst 
seviyelere çıkarabiliriz” dedi.
Mersin Barosu Erdemli hizmet birimle-
rinin açılışını Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşi lboğaz,  yöne�m kurulumuz, 
Erdemli temsilcimiz ve yöne�m kurulu 
Av. Fahre�n Gürsoy, avukatlarımız, 
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş 
Ali Karakoca, Erdemli Kaymakamı Avni 
Kula, Erdemli Emniyet Müdürü Ahmet 
Şahingözlü, Erdemli Belediye Başkanı 
Mükerrem Tollu, Erdemli Jandarma 
Komutanı Mehmet Derin, hâkimler ve 
savcılar ile birlikte yap�.
Açılış konuşmasını yapan Mersin 
Barosu yöne�m kurulu üyesi ve Erdemli 

ilçe temsilcisi Av. Fahre�n Gürsoy, 
Erdemli’nin kurulduğu 1954 yılından bu 
yanan, merkezi yöne�mlerin kamu 
h izmet ler inden  yeter l i  desteğ i 
göremediğini  i fade ederek,  “Bu 
nedenle adliye binası sorunu sürekli 
yaşanmış ve adliye hizmetleri, muhtelif 
binalarda zor şartlarda yürütülmüştür. 
Önceki adliye binasının fiziki şartları, 
yoğun nüfusa sahip olan Erdemli’ye 
yeterli hizmet veremiyordu. 2000 
yılından i�baren Erdemli ’de görev 
yapan avukatlar, yeni bir adliye sarayı 

yapılması için girişimlerde bulundu ve 
çeşitli projeler gündeme geldi. Ancak 
maalesef 2010 yılına kadar bir gelişme 
olmamış�r. 2015 yılında inşaa�na 
başlanan Erdemli Adalet Sarayı, 2019 
yılında hizmete girmiş�r. Bugün açılışını 
yapmaktan mutluluk duyduğumuz 
baro hizmet birimlerinin tahsisinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni 
hizmet birimimizin Erdemli halkına ve 
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.
         (Devamı arka sayfada)

SIRAMATİK SİSTEMİNDE
AVUKATLARIMIZA ÖNCELİK

SAĞLADIK

Avukatlarımızın sosyal faaliyetlerine bir yenisini eklemek 
amacıyla, 30.01.2019 tarihinde Mersin Barosu Bisiklet 
Kulübünü kurduk. Bisiklet Kulübü üyesi avukatlarımız için 
ayrıca, Antmen Bisiklet firmasıyla da indirim protokolü 
imzalanarak, bisiklet sa�n almak isteyen meslektaşlarımıza 
%15 indirim imkânı sağlanıyor.

BAROMUZDA BİSİKLET
KULÜBÜ KURULDU

ERDEMLİ ADLİYESİ’NDE BARO HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILIŞI YAPILDI
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Daha sonra konuşan Erdemli Kaymakamı 
Avni Kula ise, yeni adliyenin ve baro 
hizmet birimlerinin Erdemli halkına, 
hukuk camiasına hayırlı olmasını temenni 
ederek, tüm avukatlara meslek yaşamla-
rına başarılar diledi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 
ise, Erdemli yeni Adalet Sarayı'nın 
kazanılmasında 10 yıllık serüven yaşandı-
ğını dile ge�rerek, “Yeni Adalet Sarayı'nı 
halkımıza ve hukuk camiamıza kazandı-
ran devle�mize teşekkür ediyoruz.  
Mersin en hızlı büyüyen nitelikli kentler-
den birisi. Ken�miz bu büyüme hızını 
sürdürdüğü müddetçe, bu mekân da 20-
30 sene sonra dar gelecek. O zamanda 
yeni adliye için arayışa girileceğini düşü-
nüyorum.  Erdemli'nin nitelikli bir şekilde 
h ız l ı  büyümesi  ve  burada yaşam 
standardının yüksel�lmesi için hepimize, 
adalet dağıtan insanlar olarak sizlere de 
büyük görevler düşüyor. Erdemli'de 
adale�n hâkim kılınması, vatandaşların 
her yerde eşit muamele görmesi için el ve 
gönül birliğiyle çalışmalıyız” şeklinde 

konuştu.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş 
Ali Karakoca ise, adliyenin fiziki şartlarının 
hâkimlere, savcılara, avukatlara ve adliye 
personellerine eşit düzeyde sağlanması 
için ellerinden geleni yap�klarını belir�.

“HAKKI KUVVETİN ÜSTÜNE 
ÇIKARIRSAK, DÜNYA SIRALAMASINDA 

ÜST SEVİYEYE ÇIKABİLİRİZ”
Daha sonra konuşan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz ise,  yılan hikâyesine 
dönen ad l iyen in  yap ımında,  son 
aşamasına gelindiğini belirterek, “Yeni 
hizmet birimlerimizin açılışını birlikte 
yapmaktan son derece mutluyum. 
Atatürk'ün 'Herhalde dünyada bir hak 
vardır ve hak gücün üstündedir' sözü, 
bizim için en önemli sözüdür. Mersin 
Barosu olarak biz bu şiarla yola çık�k. Biz 
avukatlar, bağımsız yargının gerçek 
anlamda tecelli etmesi için mücadele 
eden en önemli unsurlarız. Ülkemiz çok 
zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik 
is�krarsızlığın nedenlerinin en başında 
maalesef hukuk sistemimiz geliyor. 
Hukuk alanında dünya sıralamasında 
gerideyiz  ama bu i lelebet geride 
kalmayacak. Hakkı, kuvve�n üstüne 
çıkarabildiğimiz ve gerçek adale� 
sağladığımız zaman, ülkemizi hukuk 
alanında dünya sıralamasında üst 

seviyelere çıkarabiliriz. Bunun için 
adalete, yargıya inancımız olmalı ve 
yargının siyasallaşmaması için çabala-
malıyız. 'Amasız, fakatsız', her baskı 
nereden ve kimden gelirse gelsin, 
topyekûn birlikte karşı durmak zorunda-
yız. Yargının tüm unsurları bir arada 
olmak ve birbirini kollamak zorunda. 
Çünkü bu ülkeye gerçek adale� ge�recek 

olanlar, yargının kurucu unsurlarıdır. 
Ülkemizi, hukuk alanında hak e�ği 
d ü nya  s ı ra l a m a s ı n a  b u  ş e k i l d e 
ge�rebiliriz” ifadesini kullandı.

“DURUŞMA TAKİP SİSTEMİ 
KURACAĞIZ”

Zor ve stresli iş yapan avukatlara,  nefes 
alabileceği mekânlar yaratmaya çalış�k-
larını ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz,  “Hizmet birimimizde, 

meslektaşlarımızın işlerini elektronik 
ortamda yapabileceği imkânları da 
sağladık. Burada yapacaklarımız daha 
bitmedi. Çok katlı adliye sistemine geç�k. 
Meslektaşımızın, duruşmalarının yerini 
ve saa�ni takip edebileceği bir sistem 
kuracağız. Meslektaşlarımız duruşma 
sırasının kendilerine gelip gelmediğini, 
kuracağımız bu sistemle rahatlıkla 
görebilecek. Böylece meslektaşlarımız, 
mahkeme kapısında sıra beklemek 
zorunda kalmayacak. Merkezde yapılan 
seminerleri,  ilçelerde görev yapan 

meslektaşlarımızın Mersin merkeze 
gelmeden, baro odalarından izleyebi-
leceği bir sistem kuracağız. Meslektaş-
larımız seminere interak�f bir şekilde 
ka�labilecek ve panelistlere soru da 
sorabilecekler. 

“ERDEMLİ ADLİYESİ'NİN PERSONEL 
SIKINTISINI GİDERMEK İÇİN ADALET 
BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELERİMİZ 

SÜRÜYOR”
Erdemli Adliyesi'nde işlerin daha hızlı 
yapılabilmesi için personel sorununun 
giderilmesi konusunda gerekli girişimleri 
yap�klarını söyleyen Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Adliye'de hâkim, savcı 
ve personel eksikliğinin giderilebilmesi 
için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimle-
rimiz devam etmektedir. Halkın adalete 
erişiminin en hızlı şekilde sağlanması için 
bu eksikliklerin bir an önce tamamlan-
masını temenni ediyorum. Ar�k ondan 
sonra iş bize kalıyor. Baromuzun yeni 
hizmet birimlerinin, adale� sağlayabi-
lecek bir nefes olmasını temenni ediyor, 
baro odalarının tahsisinde ve kurulumun-
da destek veren Erdemli Cumhuriyet 
Başsavcımız Ali Karakoca'ya, Türkiye 
Barolar Birliği yöne�mine, Erdemli 
Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya, 
yöne�m kurulu üyemiz ve ilçe temsilcimiz 
Av. Fahre�m Gürsoy'a teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.



Meslektaşlarımızın duruşma 
aralarında daha konforlu ve 
modern bir ortamda vakit geçir-
melerini sağlamak için Mersin 

Adliyesi 4. ka�a bulunan Baro 
Odamızda  bulunan oturma 
gruplarını yeniledik. Meslektaş-
larımıza yakışır bir ortam hazırladık.
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Yeni yerine taşınan Mersin 
İ d a r e  M a h k e m e s i ' n i n 
b u l u n d u ğ u  e s k i  a d l i ye 
binasının üçüncü ka�na, 
Mersin Barosu tara�ndan 
yapılan yeni baro odası, 
avukatların hizme�ne girdi.
Yeni hizmete giren baro 
odasını yerinde inceleyen 
Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Meslektaş-
larımız yeni hizmete giren 
idare mahkemelerinde, 

duruşma aralarında vakit 
geçirebileceği ve ih�yaç-
larını görebileceği yeni bir 
odaya kavuştu. Zor ve stresli 
bir iş yapan meslektaşlarımı-
za, nefes alabilecekleri yeni 
mekânlar yaratmaya çalışı-
yoruz. Avukatlarımız burada 
baro pulu, cübbe ve fotokopi 
ih�yaçlarını karşılayabile-
cekler. Meslektaşlarımıza 
hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

BARO ODAMIZIN OTURMA
GRUPLARINI YENİLEDİK

İDARE MAHKEMESİNDE YENİ
BARO ODASI HİZMETE GİRDİ

14.05.2019

 05.05.2019

Yeni baro uygulamamız ile 
üyelerimizin birçok ih�yacı 
ar�k cebinde ve bir doku-
nuş kadar yakın. Kişiselleş-
�rilmiş ajanda, hesaplama 
araçları, haberlerimiz, du-
yurularımız, etkinliklerimiz, 
yayınlarımız, ilanlar, kütüp-
hane, canlı yayınlarımız, 
telefon rehberi, baro levha-

s ı ,  m evzu at ,  b a ro m u z 
hakkında merak edilen 
bilgiler parmaklarınızın 
ucunda. Tamamen baro-
muz tara�nda yap�rılan ve 
başka bir kuruluşa bağlı 
olmadan rahatça kullanı-
labilen, ekonomik anlamda 
baromuza yük ge�rmeyen 
bir program yapılmış�r. 

MERSİN BAROSU
MOBİL UYGULAMASI İLE

ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİZ
PARMAKLARINIZIN UCUNDA

 11.07.2019 



TBB Avukat Hakları Merkezi olarak 
avukat meslektaşlarımızın PTT Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi (PTT 
UETS)'ndeki tebligatların otoma�k 
olarak belirli süre sonunda silindiğini 
dikkate alarak süre yönünden önemli 
olan tebligatlarını sistem içindeki arşiv 
dosyasına taşıyarak saklamalarının 
yerinde olacağı konusunda bir uyarıda 
bulunmuştuk.
Türkiye Barolar Birliğinin bu konuyla 
ilgili olarak PTT ile yapmış olduğu 
görüşmeden tebl igat lar ın  UETS 
sisteminden şimdilik silinmeyeceği ve 
arşivleme programının değiş�rileceği 
öğrenilmiş�r.
Bu konuyla ilgili açıklama TBB tara�n-
dan tüm meslektaşlarımızın cep tele-
fonlarına SMS mesajı ile gönderilmiş�r. 
Ayrıca PTT tara�ndan UETS içinde bir 
açıklama da yayınlanmış�r.
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TBB Avukat Hakları Merkezi olarak 
avukat meslektaşlarımızın kendilerine 
tebligat gönderildiğini bildiren SMS ve 
e-posta mesajlarında yaşanabilecek 
teknik sorunlar nedeniyle UETS'ndeki 
posta kutularını kısa aralıklarla ve 
düzenli olarak kontrol etmelerinin 
yerinde olacağı konusunda bir uyarıda 
bulunmuştuk. 
Teknik sorunlar meslektaşlarımızın cep 

telefonlarından, kullandıkları e-posta 
kutularından, PTT veya UYAP alt yapı 
sistemlerinden de kaynaklanabil-
mektedir. 
Uyarımız sonrasında UETS'ndeki posta 
kutularını kontrol eden meslektaş-
larımızın farkında olmadıkları bazı 
tebligatları öğrenmiş bulunduklarına 
dair duyumlar merkezimize ulaşmış�r. 
Süreli işlerde sürelerin kaçırılmaması 

i ç in  avukat  mes lektaş lar ımız ın 
kendilerine tebligat gönderildiğini 
b i l d i re n  S M S  v e ya  e - p o s ta l a r ı 
beklemeden kısa aralıklarla ve düzenli 
olarak UETS'ndeki posta kutularını 
kontrol etmelerinin yerinde olacağına 
ilişkin uyarımızı yineliyoruz.

Mesleki kamuoyumuzun bilgi ve 
dikkatlerine sunarız.

ELEKTRONİK TEBLİGATLAR HAKKINDAKİ
UYARILARIMIZ SONUÇ VERDİ

1- PTT ELEKTRONİK TEBLİGATLARI SİLME İŞLEMİNİ DURDURMUŞTUR.

2- MESLEKTAŞLARIMIZIN ELEKTRONİK TEBLİGATLARINI KONTROL ETMELERİ
GEREKTİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK YARATILMIŞTIR.
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