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Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 3 
avuka�mız yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Yöne�m kurulumuz, avukatların ve 
ailelerin ka�lımıyla Mersin Baro 
O d a s ı ’ n d a  g e r ç e k l e ş e n  y e m i n 
töreninde; Av. Zeynep İncesu, Av. 
Mehmet Ali Karaca ve Av. Ceyhun 
Güvel, yemin edip cübbe giyerek 
m e s l e ğe  i l k  a d ı m ı  a� l a r.  B a ro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, “Silivri Adliyesi’nde 
avukatların hukuksuzca yargılanm-
alarına karşı yap�ğımız eleş�rilerimize, 
bazı meslektaşlarımız siyasi gözlükle 
bakıyor. Biz hiçbir zaman eleş�riyi, 
hukukun dışına çıkarmadık” dedi.
“ADALET SARAYLARINDA ADALETSİZ 

KARARLAR VERİLİYOR”
Tören öncesi konuşma yapan Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Ye ş i l b o ğ a z ,  ü l k e m i z d e  h u k u k 
sistemimizin ve adale�n sıkın�lı bir 
dönemden geç�ğin i  bel i r terek, 
“Ülkemizde çok büyük yeni adliye 
sarayları yapılıyor. Ama maalesef 
girdiğimiz duruşmalarda, içinde adalet 
olmayan kararların verildiği sıkça 
görülmeye başlanmış�r. Hukuk adeta 
can çekişmektedir. Bizler adalet 
savaşçısı olan avukatlar olarak, bu 
süreçte gerçek adale�n tecelli etmesi 
için en büyük mücadeleyi vermek 

zorunda olan meslek grubuyuz. Bazen 
girmiş olduğumuz duruşmalarda, takip 
e�ğimiz davalarda; hak, hukuk, adalet 
ve adil yargılanma hakkını savunu-
yoruz. Özellikle meslektaşlarımızın 
Silivri Adliyesi’ndeki yargılanmalarında 
talep e�ğimiz hak, hukuk, adalet,  usul 
ku ra l l a r ı ,  e n  m a s u m  i l ke  o l a n 
masumiyet ilkesi ve adil yarılanma 
hakkı hiçbir şekilde uygulanmamış�r. 
Biz bunlara i�raz e�ğimizde bazı 
meslektaşlarımız olaya siyasi gözlükle 
bakmaya çalışıyorlar. Bizim yapmış 
olduğumuz eleş�rileri, siyasi gözle 

görmeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman 
eleş�riyi, hukukun dışına çıkarmadık. 
Bugün A kişi için istediğimiz adale�, 
yarın B kişisi için de isteyeceğiz. Bundan 
asla da ödün vermeyeceğiz. Bizim tek 
düsturumuz; adale�n, hak ve hukukun 
herkes için eşit şekilde kılınması ve 
uygulanmasıdır. Genç meslektaşla-
rımızın da bu zorlu süreçte bizlere 
destek verecekler ine,  bağımsız 
savunmayı en iyi  şekilde temsil 
edeceklerine olan inancımız tamdır. 
Yolunuz açık olsun. Meslek haya�nızda 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:  “HUKUKÇULAR HUKUKA
SİYASİ GÖZLÜKLE BAKMAMALI”

Cumhuriyet Savcısı olarak 
görev yapan Ayhan Bora, 
yemin edip cübbe giyerek 
avukat oldu. Mersin Baro-
su’na kayıtlı Stj. Avuka�mız 
Ayhan Bora, yemin töre-
ninde ruhsa�nı Baro Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz’dan aldı ve mesleğe 
resmi olarak ilk adımı a�.
Mersin Barosu Başkanlık 
Makamı’nda gerçekleşen 
yemin törenine Av. Levent 
Demir, Denizli Barosu’ndan 
Av.  Adi l  Giray Çel ik  ve stajyer 
avukatlarımız ka�ldı.

Stj. Av. Ayhan Bora’ya cübbesini, 
Denizli Barosu’ndan Av. Adil Giray 

Ç e l i k  g i y d i r d i .  B a r o 
B a ş ka n ımız  Av.  B i l g in 
Ye ş i l b o ğ a z ,  “A t a t ü r k 
ilkelerine, demokra�k, laik 
ve sosyal hukuk devle�ne 
bağlı olan biz avukatlar; 
hukukun üstün lüğüne 
yaşamsal önemde katkı 
sunmaktayız. Meslektaşı-
mın hukukun, yargının, 
insan haklarının korunması 
ve adale�n tes is i  iç in 
mücadele edeceğine olan 
inancım tamdır. Kendisine 

yeni görevinde başarılar diliyorum” 
dedi.

SAVCILIĞI BIRAKIP AVUKAT OLDU

27.03.2019

07.09.2018
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Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 
Stj. Av. Eylem Güngör ve Stj. Av. Ozan 
Topaloğlu yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Mersin 
B a r o s u  B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatlar, yemin eden avukatların ailesi 
ve yakınlarının ka�lımıyla, Mersin Baro 
O d a s ı ’ n d a  g e r ç e k l e ş e n  y e m i n 
töreninde; Stj. Av. Eylem Güngör ve Stj. 
Av. Ozan Topaloğlu cübbe giyip yemin 
ederek,  avukatl ık  ruhsa�nı  al ıp 
mesleğe ilk adımı a�.
Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Meslektaşlarımız yemin edip bizler 
gibi adalet neferi olacaklar. Hukukun 

üstünlüğünü mutlaka ön plana çıkarın. 
Usul hükümlerinin, adalet kurallarının 
herkese eşit şekilde uygulanması için 
elinizden geleni yapın. Yanlış uygula-
yanları ikaz edin. Hukuku kaybeder-
seniz, her şeyi kaybetmiş olursunuz. 
Hukukçu biat etmez. Asla kimseye biat 
etmeyin.  Hukukçunun pusulası , 
hukuktur,  adale�r, özgürlüktür. 
Bunların peşinde olun. Toplumsal bir 
görev üstleneceksiniz. Bugünlere çok 
zor şartlar al�nda geldiniz. Mesleğinizi 
yaparken önce kendinizi koruyun. 
Kendinizi koruyamazsanız, kimseye de 
f a y d a n ı z  o l m a z .  Ö n c e  m e s l e k 
kura l lar ın ı  ve  hak lar ın ız ı  b i l in , 
haklarınızın takipçisi, koruyucusu olun. 
Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar 
diliyorum" diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKÇUNUN PUSULASI 
HUKUKTUR, ADALETTİR, ÖZGÜRLÜKTÜR”

Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 
14 stajyer avuka�mız yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsatna-
mesini Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı. Hukukun, 
u yga r  ya ş a m ı n te m e l i  o l d u ğ u 
belirten Yeşilboğaz, insan haklarının 
savunulamadığı bir toplumun uygar 
olmasından söz edilemeyeceğini 
söyledi.

“BİAT ETMEZSENİZ KAZANAN 
ÜLKEMİZ, HUKUK VE ADALET 

OLUR”

Mersin Baro Odası’nda gerçekleşen 
yemin töreninde; Stajyer Avukatları-
mız Oğuzhan Yüksel, Buşra Kayapı-
nar, Emre Sümer, Seda Uysal, Ömer 
Faruk Işık, Burak Avci, Burcu Kılıç, 
La�fe Başak Harp, İsmail Karadana, 
Turgay Ergün, Behiye Ayaz, Onur 
Şentut, Ulviye Esra Düzen ve Yasin 
Atakan Karalar cübbe giyip yemin 
ederek, avukatlık ruhsa�nı alıp 
mesleğe ilk adımı a�.
15 Temmuz darbe girişimi sonucun-
da yargının ayakta kalan tek sacaya-
ğının avukatlar olduğunu ifade eden 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Çünkü avukatlar biat etmedi. 
Sizler de biat etmezseniz, özgür ve 
bağımsız olursanız,  bu yolda yürür-
seniz hem siz kazanırsınız,  ülkemiz 
kazanır,  hukuk kazanır,  adalet 
kazanır. Ruhsat alan meslektaşıma 
başarılı bir meslek haya� diliyor, 
onların savunmanın bir neferi olarak 
ye�şmelerine katkı sağlayan değerli 
ailelerine, hocalarına ve yanında staj 
yap�ğı meslektaşımıza şahsım ve 
yöne�m kurulu üyelerim adına 
sevgilerimi sunarım" diye konuştu.

MERSİN BAROSU’NDA RUHSAT HEYECANI
12.09.2018

19.09.2018 
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Mersin’de staj dönemlerini başarıyla 
tamamlayan 28 stajyer avuka�mız 
yemin edip cübbe giyerek, avukatlık 
mesleğine resmi olarak adım a�. 
Kürsüde tek tek söz alan stajyer 
avukatlar hukukun üstünlüğü ve 
adale�n önemine vurgu yaparak, 
katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı 
Tahir Elçi’yi andılar.
Mersin Barosu Gökdelen Hizmet 
Bir imi ’nden gerçekleşen ruhsat 
törenine, Mersin Barosu Başkanımız Av. 
B i l g i n  Ye ş i l b o ğa z ,  ye m i n  e d e n 
avukatların ailesi ve yakınları ile çok 
sayıda avukat ka�ldı. Duygusal anların 
yaşandığı ruhsat töreninde Stajyer 
Avukatlarımız  Mizgin Doğan, Dilan 
Topaloğlu, Gizem Uyur, Yadigar Oğuz, 
Hikmet Temir, Özlem Yıldırım, İbrahim 
Kaya, Şiar Botan Çe�nkaya, Pınar 
Başböyük, Mert Kurt, Salih Akcan, Halit 
Nas, Nazım Dündar, Ceren Yürekli, 
Burak İnce, Cansu Karasu, Eyüp 

Düşünüklü,  Çağla Sever,  Muhammed 
Hanefi Kahraman,  Muhammed Bilal 
Kurtbeyoğlu, Kamil Kuran, Ayşe Şavk, 
Merve Ecem Yıldırım, Dilan Vural, 
Sinem Alabaş, Mehmet Benli, Onural 
Ziya Kayın ve Yeşim Yılmaz yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsa�nı Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
aldı.

“HUKUKÇUNUN ASLA SAHİBİ, 
PATRONU, EFENDİSİ YOKTUR”

Tören öncesi konuşan Baro Başkanımız 
Av.  Bi lg in Yeşi lboğaz,  “28 Genç 
meslektaşımız bugün yemin ederek 
baromuza, hukuk ordumuza ka�lıyor-
lar. Ülkemiz çok zorlu bir süreçten 
geçiyor. Maalesef burada en çok zararı 
gören de hukuk ve adale�r. Genç 
meslektaşlarımız aramıza ka�lmakla 
birlikte adale�n, hukukun tecelli 
etmesi için mücadele verecek ve bu 
bize güç katacak�r. Onlara tavsiyemiz; 
hukukta biat edenlerin sonlarının ne 

o l d u ğ u n u  h e r ke s  g ö rd ü .  Ya k ı n 
tarihimizde de hala görmeye devam 
ediyoruz. Hukukçu kimseye biat etmez. 
Hukukçunun asla bir sahibi, efendisi,  
patronu yoktur. Hukukçunun pusulası; 
adalet, demokrasi, özgürlük ve eşitlik 
olması ve vicdanı olması gerekiyor. 
Dosyalara, olaylara ve insanlara 
hukukçu vicdanıyla bakmalarını tavsiye 
ediyorum. Sizlerin de bu konuda onlara 
yol göstereceğinize inanıyorum. Hep 
birlikte olmazsak maalesef bunu 
başaramayız. Taleplerimizi her zaman 
bir leş�rebi lmel iy iz .  İnsanl ık  ve 
demokrasi adına,  avukatlık ortak 
paydasında her zaman buluşabileceği-
mize inanıyorum. Meslektaşlarımız 
nasıl bir baroda meslek hayatlarını 
sürdürebileceklerinin farkındalar. 
Mersin Barosu’nun öncü, demokra�k 
yönünü, adale� ve hukuku benimsemiş 
olmaları mutluluk verici. Meslek haya-
�nızda hepinize başarılar diliyorum” 
diye konuştu. 

KATLEDİLEN DİYARBAKIR BARO 
BAŞKANI TAHİR ELÇİ ANILDI

Yemin eden avukatlar ise konuşmala-
rında, hukukun üstünlüğü ve adale�n 
önemine vurgu yaparak, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri 
ışığında hak ve hukuk mücadelesi 
vereceklerini belir�ler. Avukatlar 
kürsüde ayrıca, vurularak katledilen 
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir 
Elçiyi anarak, avukatlara yapılan 
saldırıların ar�k son bulmasını temenni 
e�ler. 

Sili�e’de stajını başarıyla tamamlayan 5 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık mesleğine resmi 
olarak ilk adımı a�.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Sili�e ilçe temsilcimiz ve 
yöne�m kurulu üyemiz Av. Gürhan 
Dölek, yemin eden avukatların ailesi, 
yakınları ve avukatların ka�lımıyla Sili�e 
Avukatlar Odası’nda düzenlenen yemin 
töreninde; Stajyer Avukatlarımız Bahar 
Keriman Güngör, Zuriye Dölek, Nefise 
Gizem Tıraş, Beytullah Okur ve Mehmet 
Emin Kurt, avukatlık ruhsa�nı Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
aldı.
Tören öncesi konuşma yaparak meslek-
taşlarına tavsiyelerde bulunan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mes-
lektaşlarımız yemin edip bizler gibi 
adalet neferi olacaklar. Siz ve sizin gibi 
adalet duygusundan bir an bile ayrıl-

mayan adale�n yılmaz neferleri olduğu 
sürece, gözümüz arkada kalmayacak, 
Türkiye Cumhuriye�’nin is�kbalinden 
endişe duymayacağız.  Hukukun üstün-
lüğünü mutlaka ön plana çıkarın. Usul 
hükümlerinin, adalet kurallarının herke-
se eşit şekilde uygulanması için eliniz-
den geleni yapın. Yanlış uygulayanları 
ikaz edin. Hukuku kaybederseniz, her 
şeyi kaybetmiş olursunuz. Hukukçu biat 
etmez. Asla kimseye biat etmeyin. 

Hukukçunun pusulası, hukuktur, ada-
le�r, özgürlüktür. Bunların peşinde 
olun. Toplumsal bir görev üstlenecek-
siniz. Bugünlere çok zor şartlar al�nda 
geldiniz. Mesleğinizi yaparken önce 
kendinizi koruyun. Kendinizi koruyamaz-
sanız, kimseye de faydanız olmaz. Önce 
meslek kurallarını ve haklarınızı bilin, 
haklarınızın takipçisi, koruyucusu olun. 
Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar 
diliyorum" dedi.

STAJINI TAMAMLAYAN 28 STAJYER
AVUKAT CÜBBE GİYİP RUHSAT ALDI

“ADALETİN YILMAZ NEFERLERİ OLDUĞU SÜRECE,
GÖZÜMÜZ ARKADA KALMAYACAK”

26.09.2018 

27.09.2018
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Mersin’de stajını başarıyla tamamlayan 
14 stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık mesleğine resmi 
olarak ilk adımı a�. Tören öncesi 
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Yollar zor olabilir, yol 
görünmez olabilir. Ama diyoruz ki; zor 
da olsa ya bir yol bulacağız, ya bir yol 
yapacağız” dedi.
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlar, yemin eden 
avukatların ailesi ve yakınlarının 
ka�lımıyla Baro Odası’nda düzenlenen 
y e m i n  t ö r e n i n d e ;   S t a j y e r 
Avukatlarımız Emirhan Okur, Gizem Gül 
Yakar, Elit Kuş�mur, İzel Şaşma, Selin 
Sadi, Av. İlknur Bedircan, Ayşe Büşra 
Kateroğlu,  Sema Ergün, Zeynep 
Özpolat, Fatma Türkmen, Gamze Alkan, 
Nur Suat Ucuz, Elif Akı�cı ve Eren 
Çinpolat, avukatlık ruhsa�nı Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
aldı.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNE İNANIN, 
BU UĞURDA MÜCADELE EDİN”

Tören öncesi konuşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hukuk vicdanını 
elden bırakmayın,  kimseye biat 
etmeyin. “Demokrasi ve adalet çizgisin-
den asla şaşmayın. Bunları önemseme-
yenleri yakın tarihte gördük. Şu anda 
hukukta ciddi bir sorun yaşıyoruz. 
Bunun nedeni maalesef biat kültürün-

den gelmemiz. Genç meslektaşlarımız 
sadece kendi ler ine,  bu ülkenin 
cumhuriyet değerlerine inansınlar ve 
bu uğurda mücadele etsinler.  Bütün 
işler zor olabilir ama kolay kılınabilir. 
Yollar zor olabilir, yol görünmez olabilir. 
Ama diyoruz ki; zor da olsa ya bir yol 
bulacağız,  ya bir  yol  yapacağız. 
Meslektaşlarıma meslek hayatlarında 
başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “YA BİR YOL BULACAĞIZ,
YA BİR YOL YAPACAĞIZ”

“SAVUNMA YOKSA
YARGIDA DA YOK”

Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 
12 stajyer avuka�mız yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsatna-
mesini Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı. Yemin 
töreninde konuşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, son yıllarda 
savunma mesleğine yönelik artan 
şiddete ve hukuksuzluklara dikkat 

çekerek, “Biz avukatların, görevimizi 
yaparken baskı al�na alınmaya 
çalışıldığımızı, duruşma salonlarında 
bile şiddet gördüğümüzü, tutuklan-
dığımızı  tar ihe not düşüyoruz. 
Ülkemizde gerçek bir adalet düzeni, 
gerçek bir hukuk devle� kuruluncaya 
kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz” 
dedi. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan Yrd.  Av.  Gazi  Özdemir, 
avukatlar, yemin eden avukatların 

ailesi ve yakınlarının ka�lımıyla, 
Mersin Baro Odası’nda gerçekleşen 
yemin töreninde; Av. Mehmet Ali 
Gündüz, Av. Dilan Adanur, Av. Burçak 
Coşkun, Av. Saniye Biçici, Av. Hüseyin 
Kutluhan Yıldız, Av. Muhammed Batu-
han Gün, Av. Fatma Yıldız, Av. Cihan 
Kaya, Av. Ayşe Tan, Av. Kenan Topu-
oğlu, Av. Deniz Çe�nkaya ve Av. Gizem 
İrem Ata cübbe giyip yemin ederek, 
avukatlık ruhsa�nı alıp mesleğe ilk 
adımı a�. (Devamı arka sayfada)

YEŞİLBOĞAZ:
“DURUŞMA SALONLARINDA ŞİDDET GÖRDÜĞÜMÜZÜ,

TUTUKLANDIĞIMIZI TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ”

10.10.2018 

03.10.2018
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“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE 
ANAYASA İHLAL EDİLMEKTEDİR”

Konuşmasında, son yıllarda savunma 
m e s l e ğ i n e  a r ta n  b a s k ı l a ra  ve 
meslektaşlarının hukuksuzca tutukla-
malarına yönelik tepkisini dile ge�ren 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Böyle bir günde de sorunlarımızı 
haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. 
Bildiğiniz üzere son yıllarda sistema�k 
bir  şeki lde savunmaya yönel ik 
saldırılar baskılar artmış, pervasızlık 
had sa�aya çıkmış�r. Savunma yoksa, 
yarg ı  da yoktur.  Yargı lamadan 
avuka�n ç ıkar ı lmas ı ,  hukukun 
çıkarılmasıdır. Biz biliriz ki, hukuk 
devle� yargı bağımsızlığına ve özgür 
savunmaya dayanır. Oysa hukuk 
devle�, yargı bağımsızl ığı ,  adil 
yargılanma, savunma dokunulmazlığı, 
silahların eşitliği gibi uluslararası 
sözleşmeler ve Anayasa, Avukatlık 
Kanunu gibi düzenlemelerle güvence 
al�na alınan haklar, her geçen gün, 
giderek artan bir şekilde, ihlal 
edilmektedir” diye konuştu.

“TARİHE NOT DÜŞTÜĞÜMÜZ 
SÖZLERİMİZ VAR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında, “Yargının eşit ve 

kurucu unsuru olan bağımsız savun-
mayı, yur�aşlarımızın hak arama 
özgürlüklerini temsil eden biz avukat-
ların, görevimizi yaparken baskı al�na 
alınmaya çalışıldığımızı, duruşma 
salonlarında bile şiddet gördüğü-
müzü, tutuklandığımızı tarihe not 
düşüyoruz. Öte yandan, tarihe not 
düştüğümüz başka sözlerimiz de var: 
Adale� ve hukuku kişisel değerlendir-
melere indirgeyen pervasızlıklardan 
en çok da yargı zarar görür. Hukuk, 
adaletsizliğe ve haksızlığa aracı 
kılınamaz; mahkemeler de buna 
paravan olamaz. Hukuksuzluk yapan 

hiçbir hukukçunun da, adalet önünde 
hesabını vermekten kurtulamaya-
cağını ayrıca ha�rlatmak isteriz” 
ifadesini kullandı.
Konuşmasında avukatsız adalet 
olmayacağının al�nı çizen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Biz 
avukatlar, tarih boyunca baskılara, 
keyfiliklere, hukuk tanımazlıklara, 
yasa bilmezliklere karşı direndik, 
direneceğiz; susmadık, susmayacağız. 
Ülkemizde gerçek bir adalet düzeni, 
gerçek bir hukuk devle� kuruluncaya 
kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, mazbatasını almasının 
ardından ilk yemin töreni gerçekleş-
�rerek, Stj. Av. Mustafa Safa Erenler’e 
cübbesini giydirip avukatlık ruhsa�nı 
verdi. 
Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen 
törene, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurlu üyemiz Av. 
Mahçe İnanoğlu ve Av. Bilgehan Yaşa 
ka�ldı.
Daha önce Karaman Barosu’na kayıtlı 
olan Stj. Av. Mustafa Safa Erenler, stajını 
tamamladıktan sonra Mersin Barosu 
ailesine ka�larak yemin edip, ruhsa�nı 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz’dan alarak meslek haya�na resmi 
olarak adım a�. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
meslektaşına meslek haya�nda hukuk 
ve adalet  dolu günler in  olması 
temennisinde bulunarak tebrik e�. 
Meslektaşına tavsiyelerde bulunan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
Hukuk devle�ni egemen kılmak için 
mücadele etmesi gerek�ğini ifade 

ederek, “Adalete erişemeyen vatandaş-
ların, mesleklerinin gereğini yap�kları 
için yargılanan meslektaşlarınızın en 
büyük destekçisi olmalısınız. Kısacası; 
her zaman, her yerde hukuksuzluk karşı 
mücadele eden olmalısınız. Hak yerini 
bulana kadar adalet savaşınızı sürdür-
melisiniz. Siyase�n değil, kanunların 
emrinde olun” diye konuştu. 

 “SİYASETİN DEĞİL, KANUNLARIN EMRİNDE OLUN”
18.10.2018 
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Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kaza-
nan Stj. Av. Ebru Ünlübay,  yemin 
edip cübbe giyerek, avukatlık 
ruhsat-namesini Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
aldı.
Baro Odasında avukatların ka�lımıy-
la gerçekleşen yemin töreninde Stj. 

Av. Ebru Ünlübay’a cübbesini giydi-
rip, avukatlık ruhsatnamesini veren 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, “Meslektaşımın hukukun 
üstünlüğü ilkesini benimseyeceğine 
ve adale�n tesisi için mücadele ede-
ceğine olan inancım tamdır. Kendisi-
ne meslek haya�nda başarılar 
diliyorum” dedi.

Mersin Barosu’nda staj ını 
başar ıy la  tamamlayan 15 
stajyer avuka�mız yemin edip 
c ü b b e  g i ye re k ,  av u kat l ı k 
mesleğine resmi olarak ilk adımı 
a�. Tören öncesi konuşan 
Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Toplumun gerçek 
demokrasiye, adalete inanmış,  
bağımsız savunmaya ih�yacı 
var” dedi.
Mersin Barosu Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m 
kurulu, ABD Adana Konsolosu 
Alejandro Baez,  avukatlar, 
yemin eden avukatların ailesi ve 
yakınlarının ka�lımıyla Gökde-
len Hizmet Binası’nda düzenlenen 
yemin töreninde; Stajyer Avukatla-
rımız. Ayşe Sena Öz, Av. Erdem Bulut, 
Söylem Pektaş, Osman Mete Yıldız, 
Funda Tarman, Ahmet Serhanoğlu, 
Müjde Yağmur, Mervan Ceviz, Firdevs 
Gültak, İbrahim Ata Can Ceren, Hande 
Gezer, Selim Kaya, Cansu Şahin, 
Abdulcelil Akın ve Selinay Pasin yemin 
ederek avukatlık ruhsa�nı Mersin Baro 

Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
“ADALETİN TESİSİNDE TEK ÖNCÜ 

GRUP AVUKATLARDIR”
Tören öncesi konuşan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, ülkemizin ve 
avukatlık mesleğinin zor bir süreçten 
geç�ğini ifade ederek, bu süreçte 
meslektaşlarına tavsiyede bulundu. 
Yeşilboğaz açıklamasında, “Ülkemizde 
gerçek bir adale�n tesisi için mücadele 
eden tek öncü grup avukatlardır. Bu 

mesleği içselleş�rirseniz ve adalet 
peşinde koşarsanız, başka hiçbir 
güce biat etmezseniz; adale� 
gerçekleş�rirsiniz,  toplumsal 
görevler iniz i  yer ine ge�rmiş 
olursunuz ve hukukçu vicdanınızla 
h a r e k e t  e t m i ş  o l u r s u n u z .  
Toplumun gerçek demokrasiye, 
a d a l e t e  i n a n m ı ş ,  b a ğ ı m s ı z 
savunmaya ih�yacı var. Bu genç 
meslektaşlarımızın, bizim adalet 
m ü c a d e l e m i z e  d e s t e k 
vereceklerine inancım sonsuzdur. 
Bu yolu onlarla birlikte yürüyeceğiz. 
B i r l i k te  yo l  y ü r ü m e k te n  d e 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Mesleğe yeni adım atan avukatlar 

kürsüde yap�kları konuşmada ise, 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ışığında, hukukun üstünlüğü için 
mücadele edeceklerine vurgu yaparak, 
ülkemizde yaşanan hak ihlallerine, 
keyfi gözaltlarına ve tutuklamalara 
karşı, Mersin Barosu’nun bürokra�k 
görüşmeler yaparak, bunların önüne 
geçilmesi için mücadele etmesini talep 
e�. 

STJ. AV. EBRU ÜNLÜBAY YEMİN EDİP
CÜBBE GİYEREK MESLEĞE İLK ADIMI ATTI

YEŞİLBOĞAZ: “TOPLUMUN BAĞIMSIZ SAVUNMAYA İHTİYACI VAR”

 19.10.2018

24.10.2018
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Mersin’de stajını başarıyla 
tamamlayan Stajyer Av. Selin 
Ayar ve Stj. Av. Umut İpek,  
yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık mesleğine resmi 
olarak ilk adımı a�. Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz konuşmasında, 
“İnsan yaşamı için ekmek ve su 
ne kadar önemli ise, adalet de 
o kadar önemlidir” dedi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yöne�m kurulumuz, avukatlar, yemin 
eden avukatların ailesi ve yakınlarının 
ka�lımıyla Baro Odası’nda düzenlenen 
yemin töreninde; Stj. Av. Selin Ayar ve 
Stj. Av. Umut İpek, avukatlık ruhsa�nı 
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşil-
boğaz’dan aldı. Tören öncesi konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 

“Adalet din, dil, ırk ayrımı gözetmek-
sizin herkes için gereklidir, herkese 
lazımdır. İnsan yaşamı için ekmek ve su 
ne kadar önemli ise, adalet de o kadar 
önemlidir. Adaletsizlik olmasaydı, 
insanlar adale�n ne olduğunu, ne 
kadar önemli olduğunu bilmeyecek�. 
Bir toplumun ve devle�n en güçlü 
olduğu dönemlere bakıldığında, 

h u k u k u n  ü s t ü n l ü ğ ü n ü n 
içselleş�rildiği ve adale�n 
tecelli e�rildiği dönemlerdir. 
Toplumda adalet duygusunun 
güç lendi r i leb i lmes i  i ç in , 
bağımsız ve tarafsız yargı ile 
liyakat en önemli unsurlardır. 
Hukukun, adale�n su ve hava 
kadar en çok ih�yaç olduğu 
dönemde genç meslektaş-
larımızın adalete, hukuka katkı 

sunacağına inanıyorum” ifadesini 
kullandı.
Kürsüde söz alan Av. Selin Ayar ise 
yap�ğı  konuşmasında,  “ Yapmış 
oldukları devrimleriyle, bir kadın olarak 
avukatl ık mesleğimi özgürce ifa 
edebilmemi sağlayan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve fikir arkadaşlarına 
minnetlerimi sunuyorum” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ADALET EKMEK, SU KADAR ÖNEMLİDİR”
 07.11.2018 

Mersin'de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 15 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatna-mesini 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz'dan aldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yöne�m kurulu üyeleri, avukatlar, 
yemin eden avukatların ailesi ve 
yakınlarının ka�lımıyla, Mersin Baro 
Odası'nda gerçekleşen yemin töreninde 
Stajyer Avukatlarımız Meral Demir, 
Mehmet Fuat Çiçeklidağ, Eda Nur Gür, 
Büşra Çakır, Furkan Deveden, Hülya 
Gizem Say, Ayşegül Şeker, Büşra Gezer, 
Gül Yeter Palta, Sümeyye İletmiş, Reha 
Bulca, Yılmaz Uğur Yılmazer, Kübra Nur 
Yılmaz, Vedat Deniz Turğut ve Hasan 
Berhat Yaralı cübbe giyip yemin ederek 
mesleğe ilk adımı a�.
Ruhsat töreni öncesi konuşan Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hukukçunun dünü, bugünü, yarını 
olmaz. Hukukta bir kural ilke varsa, bu 
he zaman uygulanmalı, hukukçular her 
zaman sadece bildiği doğruyu söylemeli 
ve savunmalıdır. Siyasi konjoktür, 
ekonomik ortam her zaman değişebilir 
ama hukukçular ne olursa olsun 
doğruyu söylemekten ve savunmaktan 
asla vazgeçmemelidir.  Genç arkadaşla-
rımız zor bir süreç içerisinde mesleğe 
a�klarını ifade eden Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Hukukçunun 
sadece kanunları ve vicdanı vardır. Asla 
kimseye biat etmezler ve kimsenin 
ö n ü n d e  e ğ i l m ez l e r.  B u  m e s l e ğ i 
onuruyla, namusuyla yapacak genç 
kardeşlerimiz; bize, mesleğimize ve 
baromuza güç katacaklarına inanı-
yorum. Hepinize başarılar diliyorum" 
diye konuştu.

“HAK, HUKUK VE ADALET SLOGAN 
OLMAKTAN ÖTEYE GİTMİYOR”

Kürsüde yemin eden Stj. Av. Meral 
Demir'in “Pascal'ın, Adale�n kuvvetli, 
kuvvetlilerin de adaletli olması gerekir' 
sözünü kendime şiar edinip, hukuk 
yolculuğunda hem güçlü, hem adaletli 
olmaya talip oldum. Hak, hukuk ve 
adalet kavramları dünyada slogan 
olmaktan öteye gitmiyor. Aklımız ve 
vicdanımızla hareket e�ğimiz sürece, 
bataklıkta filizlenen bir bataklık çiçeği 
misali, bir gün adalet tecelli edecek. 
Buna inanıyorum. Biz yanlışı savunacak 
cahiller olmayarak, doğruyu inkâr 
edecek nankörlerden olmayarak, bu 
bataklığı kurutabiliriz. Gazi Mustafa 
Kemal  Atatürk'ün ç izdiği  i lke ler 
doğrultusunda bir kadın olarak sesimi 
değil, sözlerimi yükselterek ilerleyece-
ğim. Karşınızda çok hayalperest birisi 
olduğunu düşüneceksiniz. Fakat ben 
yaşadığım karamsarlık halini, yeni bir 
başlangıç yaparak yenmeye karar 
verdiğim için, adalete olan inancımı 
yi�rmeden vatanıma olan borcumu 
ödeyeceğim” şeklindeki konuşması 
salondan büyük alkış aldı.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKÇUNUN SADECE
KANUNLARI VE VİCDANI VARDIR”

22.11.2018 
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Mersin’de stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak 
kazanan Stj. Avukat Gül Yeter 
Palta, yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’dan aldı.
B a ro  B a ş ka n ı m ı z  Av.  B i l g i n 
Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. 
Kazım Yüksel ve yöne�m kurulu 
üyermiz Av. Mahçe İnanoğlu 
D e p r e m  v e  y e m i n  e d e n 
avuka�mızın ailesi ve yakınlarının 
ka � l ı m ı y l a ,  M e rs i n  B a ro s u 
Başkanlık Makamında gerçekleşen 

yemin töreninde, Stj. Av. Gül Yeter 
Palta cübbe giyip yemin ederek 
mesleğe ilk adımı a�.
Ruhsat töreni öncesi konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Genç meslektaşımız zor bir sürçte 
meleğini ifa edecek. Bu süreçte 
hukukçuluk yapmak ciddi anlamda 
zor ama bir o kadar da önemli ve 
kutsal bir meslek. Hukukçuluk bir 
yaşam biçimidir. Genç meslekta-
şımın bu yaşam biçimine uygun 
olarak hareket edeceğine ve 
bizlere güç katacağına inanıyoruz. 
Kendis ine meslek haya�nda 
başarılar diliyoruz” dedi.

Baromuzda avukatlık stajını başarıyla 
tamamlayan Stajyer Avuka�mız Halil Pesen, 
başkanlık makamında düzenlenen yemin 
töreninde yemin edip cübbe giyerek, avukatlık 
mesleğine resmi olarak ilk adımı a�.
Avukatlarımızın ka�lımıyla gerçekleşen yemin 
töreninde, genç avuka�n mutluluğunu 
paylaşan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Genç meslektaşımızın, hukukun 
üstünlüğü ve adale�n tesisi için mücadele 
edeceğine yürekten inanıyor, kendisine bu 
zorlu yolda başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra Baro Başkanımız, Stj. Av. Halil 
Pesen’e cübbesini giydirip avukatlık ruhsat-
namesini takdim e�.

MERSİN BAROSU GENÇ BİR
AVUKAT DAHA KAZANDI

MERSİN BAROSU AİLESİNE
BİR MESLEKTAŞIMIZ

DAHA KATILDI

23.11.2018

03.12.2018

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak 
ruhsa�nı almaya hak kazanan 9 stajyer 
avuka�mız,  yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Mersin Barosu Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen ruhsat  törenine,  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Saymanımız 
Av. Kazım Yüksel, yemin eden avukatların 
ailesi ve yakınları ile çok sayıda avukat ka�ldı. 

Törende Stajyer Avukatlarımız Nilsu 
Karapınar, Furkan Fa�h Sakçak, Ezgi Beri, 
Saniye Depedelen, Yunus Emre Öz, Aslıhan 
Aksakal Polat, Hakkı Burak Kırım, Mehmet 
Mert Topçu ve Muhammet Varli, yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsa�nı Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.

“AVUKATLIK, ADALET VE DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ DEMEKTİR”

Tören öncesi  konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genç 

meslektaşımız bugün yemin ederek 
baromuza, hukuk ordumuza ka�lıyorlar. 
Genç meslektaşlarımız aramıza ka�lmakla 
birlikte adale�n, hukukun tecelli etmesi için 
mücadele verecek ve bu bize güç katacak�r. 
Mesleğimizi daima bağımsız, tarafsız bir 
şekilde yürütmemiz gerekir. Avukatlık 
mesleği, halkın adalete kavuşması adına 
büyük öneme sahip�r. Avukatlık mesleği 
demek, adalet ve demokrasi mücadelesi 
demek�r. Etkin ve bağımsız savunmanın 
olmadığı bir yerde,  adale� bir yaşamdan söz 
etmek mümkün değildir. Hukuk devle�nde 
hiç kimsenin hukuk kurallarını askıya alıp; 
dilediğine uygulama, dilediğine uygulamama 
yetkisi yoktur. Bizler cübbelerimizi sır�mızda 
onurla ve hiç kimsenin önünde iliklemeden 
taşıyoruz. Meslektaşlarımız nasıl bir baroda 
meslek hayatlarını sürdürebileceklerinin 
farkındalar. Mersin Barosu’nun öncü, 
demokra�k yönünü, adale� ve hukuku 
benimsemiş olmaları mutluluk verici. 
Meslektaşlarıma hukuka uygun, adil bir 
yaşam diliyorum” diye konuştu.

 “HUKUK DEVLETİNDE HUKUK KURALLARI ASKIYA ALINAMAZ”

05.12.2018
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Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsa�nı almaya hak 
kazanan Av. Mesut Şam ve Av. Semih Yörük, yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Baro Başkanlık makamında yapılan yemin törenine; Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem ve Av. Burak Can Erden ile yemin 
eden avukatlarımızın ailesi ka�ldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz meslektaşlarına yönelik 
yap�ğı konuşmasında, “Genç meslektaşımız zor bir süreçte 
mesleğini ifa edecek. Bu süreçte hukukçuluk yapmak ciddi 
anlamda zor ama bir o kadar da önemli ve kutsal bir meslek. 
Genç meslektaşlarımın etmiş olduğu yemine uygun olarak 
mesleğini ifa edeceklerine ve ülkemizde gerçek bir adale�n 
sağlanması için mücadele edeceklerine, bizlere güç 
katacaklarına inanıyoruz. Kendilerine meslek hayatlarında 
hukuk ve adalet dolu günlerin olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak 
ruhsa�nı almaya hak kazanan Stj. Av. Elif 
Nur Süt ve Stj. Av. Serkan Payas, yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsat-namesini 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Genel Sekreter Av. Adnan Günbay, yöne�m 
kurlu üyeleri Av. Mahçe İnanoğlu Deprem 

ve Av. Ece Kovan Demirtaş, avukatlar ile 
yemin eden avukatların ailelerinin 
ka�lımıyla Mersin Baro Odası’nda 
gerçekleşen yemin töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“İnsan haklarını savunma mücadelemize 
yeni ka�lan meslektaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Avukat olmak demek; tarafsız ve 

bağımsız olmak, adil olmak, adaletli olmak, 
özgür olmak demek�r. Bu zorlu yolda 
meslektaşlarımızın görevini, mesleğimizin 
onuruna yakışacak bir  şekilde ifa 
edeceklerine olan inancım tamdır” dedi.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlık ruhsatnamelerini 
imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

MERSİN BAROSU İKİ GENÇ
AVUKAT DAHA KAZANDI

07.12.2018 

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsa�nı almaya hak 
kazanan Stj. Av. Fa�h Süleyman Çortu ve Stj. Av. Haşim Özkurt 
yemin edip cübbe giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Yöne�m kurulu üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem’in de 
ka�lımıyla Baro Başkanlık makamında gerçekleşen yemin 
töreninde, meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Toplumda adalet duygusunun 
güçlendirilebilmesi için, bağımsız ve tarafsız yargı ile liyakat en 
önemli unsurlardır. Hukukun ve adale�n; hava, su kadar en çok 
ih�yaç olduğu dönemde, genç meslektaşlarımızın adale�n tecelli 
etmesi için mücadele edeceğine inanıyorum. Kendilerine meslek 
hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık 
ruhsatnamelerini imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

İKİ MESLEKTAŞIMIZ DAHA
AVUKATLIĞA ADIM ATTI

10.12.2018 

YEŞİLBOĞAZ: “AVUKAT BAĞIMSIZ, ADALETLİ VE ÖZGÜR OLMAK DEMEKTİR”

12.12.2018 
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Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak 
ruhsa�nı almaya hak kazanan Stajyer 
Avukatlarımız Hasan Mirhan Ayırtman, 
Özden Demir, Semiha Çi�çi, Yeliz Benli, 
Alican Gülgen ve Nedim Bahadır Erkut 
yemin edip cübbe giyerek, avukatlık 
ruhsatnamesini Mersin Barosu Başka-
nımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı. 
Mersin Baro Odası’nda düzenlenen 
yemin töreninde; Baro Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulu 
üyelerimiz, avukatlarımız ve aileler, 
avukatların mesleğe ilk adımı atma 
heyecanını birlikte paylaş�lar. Yemin 
töreni öncesi meslektaşlarına tavsiyeler-
de bulunan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Genç meslektaşlarımın, 
umarım bugünkü heyecanları bütün 
meslek yaşamı boyunca devam eder. 
Bugün edecekleri yemin doğrultusunda, 

meslek yaşamlarını adalet ve hukuk 
adına devam e�rirler ve bu şiarı hep 
korurlar.  Hukukçu kimliğini  asla 
unutmasınlar. Hukuk ve adalet idesi 
uğruna, bağımsız yargıya, demokrasinin 
ve Cumhuriye�n temel niteliklerine her 
zaman sahip çıkmalarını öneriyorum. Bu 
yolda ilerledikleri takdirde başarılı 
olacaklarından hiçbir şüphemiz yok. 
Mesleğe ilk adımı atan meslektaşlarımıza 
başarılar diliyorum” diye konuştu.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlık ruhsatnamelerini 
imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

Mersin Barosu’nda 2018 yılının son yemin 
töreni yapıldı. Mersin’de stajını başarıyla 
tamamlayarak ruhsa�nı almaya hak 
kazanan Stajyer Avukatlarımız Ahmet 
Celayır, Pınar, Nida Derya Ayhan ve Halil 
İbrahim Arslan yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı 
yap�. 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
avukatlar ve ailelerin ka�lımıyla, Mersin 
Baro Odası’nda düzenlenen yemin 
töreninde konuşan Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Meslektaşlarımız çok zorlu bir 
süreçten geldi ama asıl zorlu süreç onlar 
için yeni başlıyor. Savunmasızlık ve 
yargısızlık ikliminin yaşandığı bir dönemde 
genç meslektaşlarımız ateşten gömleği 
giyecekler. Edecekleri yemine sadık kalarak, 
kendilerine başarılı bir meslek yaşamı 

geçirmelerini diliyoruz. Çok zorluklarla 
karşılaşacaklar ama üzerlerindeki cübbenin 
onuru ve meslek ahlakı, onların bu zorlu 
süreçte başarılı olmalarını sağlayacak�r. 
Meslektaşlarımız baromuzla dayanışma 
içerisinde olsunlar ve asla kendilerini başka 
bir kişiye, örgüte bağımlı kılmasınlar. 
Avukatlar bağımsızdır. Bağımsızlığınızı her 
zaman koruyun.  Meslektaşlarımın 
sorgulamacı ve kendini geliş�rici bir meslek 

yaşamı geçirmelerini ve yeni yıla umutla 
girmelerini temenni ediyorum” diye 
konuştu.
Daha sonra yemin etmek için kürsüye tek 
tek çıkan avukatlar, toplumsal mesajlar 
vererek avukatlık mesleğinin sorunlarını 
dile ge�rdiler. Törenin ardından Başkanımız 
Av.  Bi lg in  Yeşi lboğaz,  avukatl ık 
ruhsatnamelerini imzalayarak meslektaş-
larına takdim e�.

“BAĞIMSIZ YARGIYA SAHİP ÇIKIN”

19.12.2018

BAROMUZDA 2018 YILININ SON YEMİN TÖRENİ YAPILDI

YEŞİLBOĞAZ: “SAVUNMASIZLIK VE YARGISIZLIK
İKLİMİNİN YAŞANDIĞI DÖNEMDEYİZ”

28.12.2018 
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Mersin Barosu’nda 2019 yılının ilk yemin 
töreni  yapıldı.  Baromuzda stajını 
tamamlayan Stajyer Avukatlarımız Fulya 
Kaplan, İrem Şerife Şeremet ve Ahmet 
Celal  Göroğlu,  yemin  edip  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
ruhsa�nı alarak, avukatlık mesleğine ilk 
adımı a�.

“HER KARANLIĞIN SONUNDA 
MUTLAKA BİR AYDINLIK VARDIR”

Yöne�m kurulu üyemiz Av. Mehçe 
İnanoğlu Deprem, avukatlar ve ailelerin 
ka�lımıyla Baro Odası’nda gerçekleşen 
yemin  töreninde  konuşan  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Genç 
meslektaşlarımız zorlu bir süreçte, zorlu 

bir yola çık�lar. Maalesef hukukun 
çiğnendiği,  hukuksuzluk ikliminde 
y a ş ı y o r u z .  O n l a r ı n  g ö r e v l e r i , 
sorumlulukları çok ağır ama birlikte 
hareket edebilirsek, üstünlerin hukukunu 
değil, hukukun üstünlüğünü savunursak, 
bu ülkenin temel değerlerini içselleş�rip 
birlikte yaşatabilirsek, bu zorlu sürecin 
üstesinden de çok rahat gelebiliriz. Her 
karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık 
v a r d ı r.  A y d ı n l ı k  g ü n l e r e  g e n ç 
meslektaşlarımla birlikte çıkacağımıza 
inanıyorum. Şimdiden çık�kları yolda 
kendilerine başarılar diliyorum” diye 
konuştu.

Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 8 
stj. avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Yöne�m kurulumuzun, avukatların ve 
ailelerin ka�lımıyla Gökdelen Hizmet 
B i r imi ’nde  gerçek leşen  yemin 
töreninde; Stajyer Avukatlarımız Kenan 
Çelik, İshak Barış Çelik, Zehra Çoban, 
İlimser Uyar, Sezer Bilir, Tuğçenur Bilir, 
İlknur Cin ve Rüya Gündoğdu yemin 
edip cübbe giyerek mesleğe ilk adımı 
a�lar. 
Tören öncesi konuşma yapan Mersin 

Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Hukuku yok etmek is�yorsunuz, 
öncelikle avukatlardan başlayacaksınız. 
Maalesef süreci bizden başla�lar. 
Nicelik olarak artarken, nitelik olarak 
bizi azaltmaya çalış�lar. Ancak bu 
hukuksuzluk ikliminde demokrasiye ve 
adalete tek sahip çıkan, bizim için gurur 
verici olan sadece avukatlar, bağımsız 
savunma olmuştur. Genç meslektaşla-
rımızın aramıza ka�lmasıyla birlikte bu 
güçlü mücadelemiz hep birlikte devam 
edecek�r. Biz genç meslektaşlarımızdan 
güç alıyoruz. Onlara öncülük edeceğiz. 
Meslektaşlarımıza tavsiyemiz; hukuk 
sistemimizde biat edildiği zaman ülkeyi 

nerelere  götürdüğünü  ne  g ib i 
sonuçlarla karşılaşılacağını, canlı olarak 
yakın tarihimizde gözlemlediler ve 
pra�k tecrübesini yaşadılar. Hukuk-
suzluğa asla müsaade etmeyin. Bağım-
sız savunma kimseye biat etmez. 
Cübbelerimizin cebi ve düğmesi yoktur. 
Adalet mücadelesi için çıkmış olduğu-
nuz yolda sizlere başarılar diliyorum” 
diye konuştu.
Daha sonra duygusal anların yaşandığı 
törende tek tek kürsüye çıkıp yemin 
edip cübbe giyen avukatlara, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
avukatlık ruhsatnamelerini imzalayarak 
takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “ÜLKEMİZİN TEMEL
DEĞERLERİNİ İÇSELLEŞTİRİP YAŞATMALIYIZ”

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKU YOK ETMEYE AVUKATLARDAN BAŞLADILAR”

 02.01.2019 

09.01.2019 
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Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 6 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamelerini Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı. 
Stajyer avukatlarımıza cübbelerini, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av.  Ece Kovan 
Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa ve yanlarında 
staj yap�kları avukatlar giydirdi.
Yöne�m kurulumuzun, avukatların ve 
ailelerin ka�lımıyla Mersin Baro 
Odasında gerçekleşen yemin töreninde; 
Stajyer Avukatlarımız Halil Bakırcı, 
Meryem Diniç, Abdullah Çulcu, Eda 
Orman, Ayşe Tekin ve Emre Soydan 
yemin edip cübbe giyerek mesleğe ilk 
adımı a�lar. 
Tören öncesi konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ülke 
olarak zorlu bir süreçten geç�klerini 

belirterek, “Hukukun yeniden inşa 
edildiği, hukuksuzluğun diz boyu olduğu 
bir süreçteyiz.
Hukukun, adale�n yeniden tesisinde 
daha çok çaba sarf etmeliyiz, daha çok 
çalışmalıyız. Hukukun yeniden tes�nde 
öncü rol almalıyız. Hukuktaki yeni 
yapılanmada, bütün meslektaşlarımızın 
özellikle genç meslektaşlarımızın 
üstleneceği rol çok önemli. Bu süreçte 

kendilerinin bizim yanımızda olarak; 
demokra�k, laik, çağdaş hukuk düzeninin 
kurulmasında bizimle birlikte hareket 
etmelerini canı gönülden arzu ediyoruz” 
diye konuştu.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz daha 
sonra, Ankara’da TBB Başkanı Av. Me�n 
Feyzioğlu’nu ziyare� sırasında, kendisine 
imzalatmış olduğu ruhsatnameleri 
stajyer avukatlarımıza verdi.

Mersin Barosu’nda stajını başarıyla 
tamamlayarak ruhsa�nı almaya hak 
kazanan 6 stajyer avuka�mız yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık ruhsatnamesini 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan 
aldı.
Yöne�m kurulumuz, avukatlar ve ailelerin 
ka�lımıyla Mersin Barosu Konferans 
Salonunda gerçekleşen yemin töreninde; 
Stajyer Avukatlarımız Ömer Faruk Çe�n, 
Betül Tuğba Çalık, Yusuf Şahbudak, 
Mustafa Gökhan Keskin, Merve Adıgüzel 
ve  Emre Şimşek yemin edip cübbe 
giyerek mesleğe ilk adımı a�lar. 
“MÜCADELENİN EN BÜYÜK ÖNDERLERİ 

AVUKATLARDIR”
Tören öncesi mesleki sorunları dile ge�ren 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizin hukuk adına ciddi olumsuzluk-
ların yaşandığı zor bir süreçten geç�ğini 

ifade ederek, “ Maalesef en zor görevi 
bağımsız savunmayı temsil etmeye çalışan 
avukatlarımız  yapmaya çalışıyor. 
Mücadelenin en büyük önderleri 
avukatlardır. Uluslararası Tehlikedeki 
Avukatlar Günü; Demokrasi İçin Avrupalı 
Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu 
İnsan Hakları Ens�tüsü (İDHAE) tara�ndan 
ikinci kez Türkiye'deki avukatlara ithaf 
edildi. Türkiye’de gerçekten avukatlığın 
zor ve tehlike al�nda olduğunu deklere 
eden bir açıklama yap�lar. İstanbul 
Barosu’nun çağrısı üzerine, Mersin 
Barosu’nu temsilen Uluslararası Tehlike-
deki Avukatlar Günü nedeniyle düzen-
lenen protesto yürüyüşüne ve basın 
açıklamasına ka�ldım” şeklinde konuştu.

“15 TEMMUZ SÜRECİNİ YAŞATANLAR 
DERS ALMAMIŞ”

Konuşmasında, avukatların yapmış 

oldukları işlerden dolayı, yani müvekkiliyle 
ve suçla özdeşleş�rildiğini belirten 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bizim en 
büyük sıkın�mız bu. Biz suçu ve suçluyu 
savunmuyoruz. Biz hakkı, hukuku, adale�, 
adil yargılanma ilkelerini savunuyoruz. 
Dün 15 Temmuz sürecini yaşatanlar, 
bugün maalesef herhangi bir ders 
almamışlar  ki,  günümüzde süreç 
tekrarlanıyor. Birçok meslektaşımız şu 
anda haksız yere cezaevlerinde tutulmak-
ta veya mahkemelerde duruşmalara dahi 
alınmamakta,  haklarında  sayısız 
soruşturma açılmaktadır. 

“ZOR GÜNLERİ DİRENEREK 
GEÇİRECEĞİZ”

Bu zor günler de geçecek. Bunu hep 
birlikte mücadele ederek, direnerek 
geçireceğiz. Ülkemizde gerçekten hukuk 
gelişip ve insan hakları alanında üst 
seviyelere  çıkacaksak,  bunu  tek 
sağlayacak olan avukatlardır. Yemin edip 
aramıza ka�lacak olan meslektaşlarımıza 
da bizlere güç ve destek vereceklerine 
inanıyoruz. Yolunuzun açık olmasını 
diliyor, meslek haya�nızda başarılar 
diliyorum” ifadesini kullandı. 
Duygusal anların yaşandığı yemin 
töreninde avukatlar tek tek kürsüye çıkıp 
yemin ederek cübbelerini giyindi. Daha 
sonra Baro Başkanımız Av.  Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlık ruhsatnamelerini 
imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

 “DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ HUKUKUN
YENİDEN TESİSİNDE ÖNCÜ ROL ALMALIYIZ”

16.01.2019

YEŞİLBOĞAZ: “SUÇU DEĞİL, ADİL YARGILANMA İLKESİNİ SAVUNUYORUZ”

30.01.2019
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Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 5 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demir-
cioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
avukatların ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen 
yemin töreninde; Stj. Avukatlarımız 
Mustafa Burkay Tunç, Elif Demirsoy, 
Ayşegül Er, Barış Kendirci, Utku Sönmez ve 
Hilal Gökçe Göksu yemin edip cübbe 

giyerek mesleğe ilk adımı a�lar. 
“AVUKATLAR TOPLUMDA ROL-MODEL 

İNSANLARDIR”
Tören öncesi konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Genç 
meslektaşlarımız, ülkemizde ciddi hukuk 
sorunlarının baş gösterdiği bir dönemde 
avukatlık yapacaklar. Avukatlar toplumda 
rol model insanlardır. Toplumun baskısıyla 
her zaman karşılaşabilirler. Ancak 
avukatlar, kendi hukuki ve entellektüel 
birikimleriyle topluma yön vermek 
zorundalar.  Avukatlar,  bilgilerini, 
yeteneklerini, enerjilerini kullanmaktan 

hiçbir zaman çekinmesinler. 
Demokra�k ve laik bir ülkede yaşıyoruz. 
Bunun  devam  etmesi  iç in  genç 
avukatlarımıza önemli görevler düşüyor. 
Mücadeleleri bol olsun, yılgınlıkları 
olmasın. Buz zorlu süreçte bizler Mersin 
Barosu olarak onların yanında olmaya 
devam edeceğiz, kendilerine meslek 
hayatlarında başarılar diliyoruz” diye 
konuştu.
Daha sonra tek tek kürsüye çıkıp yemin 
edip cübbe giyen stajyer avukatlara, Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz avukatlık 
ruhsatnamelerini imzalayarak takdim e�.

 “AVUKATLAR TOPLUMA YÖN VERMEK ZORUNDA”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yöne�m kurulumuzla birlikte Anamur 
Baro Odasında düzenlenen yemin 
törenine ka�larak, Stajyer Avukatlarımız 
Hilal Sönmez, Nadir Atabey ve Türkan 
Bal’ın meslek haya�na ilk  adımı 
atmalarının mutluluğuna ortak olup, 
avukatlık ruhsatnamelerini imzalayıp 
meslektaşlarına takdim e�.
“SAVUNMA ADALETİN TEMELİDİR”
Tören öncesi avukatlık mesleğinin 
görev ve sorumlulukları ile hukuk 
sistemimiz hakkında konuşma yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, “Halkımıza güvenebilecekleri 
bir yargı sistemi oluşturulmalı, 
insanların hukuk güvenliği sağlan-
malıdır. Avukat; görevini ’hukuka, 
ahlaka, mesleğin onuruna ve 
kurullarına uygun’ yapacağına yemin 
eden kişidir. Savunma adale�n 
temelidir.  Avukatlar  sadece 

müvekkillerinin haklarını savunan kişiler 
değildir. Hak savunucusu olan biz 
avukatlar, tarih boyunca olduğu gibi 
bugün de, hukuk ve insan hakları 
ihlallerine, çevre ve hayvan hakkı 
ihlallerine, toplumsal sorunlara karşı 

sessiz kalmamakla yükümlüyüz. Avukat, 
adale�n bekçisidir. Meslek haya�nızda 
başarılar diliyorum” diye konuştu. Daha 
sonra stajyer avukatlar tek tek yemin 
edip cübbe giyerek, meslek haya�na 
resmi adımı a�lar. 

“İNSANLARIN HUKUK GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR”

13.02.2019

20.02.2019
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Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 8 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz’dan aldı.
Başkan  Yard ımc ımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Ece 
Kovan Demirtaş, Av. Cihan Öktem, 
avukatların ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen 
yemin töreninde; Stajyer Avukatlarımız 
Yasemin Köç, Sümeyra Koçak, Semiha 
Tuncer, Ahmet Serkan Demiraslan, Recep 
Acar, Oğuzhan Şimşek, Hulusi Atasoy, 
Merve Gül yemin edip cübbe giyerek 
mesleğe ilk adımı a�lar. 

“ÜLKEMİZ CİDDİ BİR HUKUK 
BUNALIMINDA”

Tören öncesi konuşma yapan Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz,  
ülkemizin çok ciddi bir hukuk bunalımının 
içinde olduğunu belirterek,  “Hak 
ihlallerinin her geçen gün daha da ar�ğını 
gözlemliyoruz. Ülkemizde hala seçme 
hakkı ile ilgili yasalar yerine oturtulama-
mış�r. Anayasa’ya aykırı bir şekilde, 
ülkenin birçok yerinde hala seçme ve 
seçilme hakkının insanlara kullandırıl-

madığı, insanların seçime sokulmadığı bir 
süreç yaşıyoruz. Bu geçekten çoğulcu 
demokrasiye uymuyor. Bize göre de 
yanlış. Her isteyen seçime ka�labilmeli. 
Önündeki yasal engelleri bu kadar 
zorlamamak gerekiyor. Şekli esasa kurban 
ediyoruz. Sıkın� da burada. Maalesef bu 
süreçte genç avukatlarımıza ve bizlere çok 
fazla görev düşüyor. Çoğulcu demokrasiyi 
korumak adına biraz daha mücadele 
etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
“AVUKATLARIN AÇLIK GREVİ, ÜLKENİN 

HUKUK AYIBIDIR”
Avukatların yapmış oldukları görevleri 
nedeniyle her geçen gün değişik, asılsız 
iddialarla suçlandıklarını, gözal�na 
alındıklarını, tutuklandıklarını, her türlü 
baskı ve tehdide maruz kaldıklarını dile 
ge�ren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Şu an birçok meslektaşımız 
görevlerini yap�kları için tutuklanmış-
lardır ve açlık grevlerini sürdürmektedirler. 
Bu olay ülkenin hukuk ayıbıdır. Bu 
mağduriye�n bir an önce giderilmesi 
gerekiyor. 
Soyut ve mesnetsiz iddiana-meler 
hukukçuları tatmin etmemektedir. Bu 
süreçte  genç  meslektaşlarımızın 
mücadeleyi baştan sıkı tutmaları, hukuka, 
adalete biraz daha sahip çıkmaları ge-
rekiyor. Hukuksuzluklara meslektaşları-

mızın hep birlikte tepki göstermesi, 
birlikte mücadele etmesi gerekiyor” 
ifadesini kullandı. 

“YARGIYI EN İYİ TEMSİL EDEN, 
BAĞIMSIZ SAVUNMANIN 

AVUKATLARIDIR”
“Günümüzde yargıyı en iyi şekilde temsil 
eden, bağımsız savunmanın avukatlarıdır” 
diyen Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Biz böyle görüyoruz ve böyle olduğuna 
inanıyoruz. Hukuk mücadelesini hep 
birlikte sürdüreceğiz. Genç meslektaşları-
mızın yapacakları bu görev, yaşam biçimi 
olacak�r. Hiçbir şekilde bu mesleği para 
kazanma mesleği olarak görmelerini 
tavsiye etmiyoruz. Avukatlar kimsesizin 
kimi olmak, insanın, hayvanın ve çevrenin 
sesi olmak, mağdurların yanında olmak 
zorundadır. Bir avuka�n başına en ufak bir 
şey geldiğinde ilk önce sizlerin koşması 
gerekiyor. Buradaki bilgi, beceri ve 
cesare�niz; hukukun gelişmesinde, 
ülkenin  adalete  olan  ih�yacının 
giderilmesinde bir araç olmalıdır. Bu zorlu 
yolda meslektaşlarımıza başarılar 
diliyorum. Mersin Barosu olarak her 
zaman yanınızdayız” diye konuştu.
Daha sonra tek tek kürsüye çıkıp yemin 
edip cübbe giyen avukatlara, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz avukatlık 
ruhsatnamelerini imzalayarak takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “ÇOĞULCU
DEMOKRASİYİ KORUMALIYIZ”

27.02.2919



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

Mersin Barosunda stajını başarıyla 
tamamlayarak ruhsa�nı almaya 
hak kazanan 5 stajyer avuka�mız 
yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Baro 
B a ş k a n ı m ı z  A v .  B i l g i n 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
G ü n b a y,  y ö n e � m  k u r u l u 
üyelerimiz Av. Ece Kovan Demirtaş 
ile Av. Bilgehan Yaşa, avukatların 
ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Barosu Konferans Salonunda 
gerçekleşen yemin töreninde; Stj. 
Avukatlarımız Celal  Geçgel, 
Mehmet Ali Çelik, Şervan Ölmez, 
Yunus Altun ve Şeyma Kesilmiş yemin 
edip cübbe giyerek mesleğe ilk adımı 
a�lar. 
“SORUNLARI SADECE AVUKATLAR DİLE 

GETİRİYOR”
Tören öncesi konuşma yapan Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Genç meslektaş-
larımız çok uzun ve zahmetli bir eği�m 
haya�nın sonunda, hayallerindeki yaşamı 
biçimlendirecekleri mesleğe ilk adımı 
atmış oldular. Avukatlık Kanunumuza 
göre, meslek hayatları hukuk fakültelerini 
bi�rmekle değil, edecekleri yeminle 
başlıyor. Hukuk devle�nde yaşadığımızı, 

demokrasinin, hukuk kurallarının herkes 
için eşit şekilde uygulanması gerek�ğini 
hep söylüyoruz. Bu zorlu süreçte bir tek 
bağımsız savunmanın temsilcisi olan 
avukatlar bu sorunları, bu çığlığı dile 
ge�riyor. Bu hukuk ve demokrasi 
mücadelesinde genç meslektaşlarımızın 
bizlerin yanında olup bizlerle mücadele 
edeceğine inancımız sonsuz” dedi.
“DOĞRULARI KABUL ETTİRENE KADAR 

MÜCADELE EDECEĞİZ”
Yargının ne kadar bağımlı olduğunu 
hepimiz görüyoruz. Yargıyı amaçlarına 
araç kılıyorlar.  Yargı bağımlılıktan 
kurtulamadığı sürece bu ülkenin her 

zaman hukuk, adalet ve toplumsal 
sorunları olacak. Bunlara karşı savunmayı 
bir tek biz avukatlar yapıyoruz. Bu 
mücadeleden hiçbir zaman bıkmayacağız. 
Bu doğruları onlara kabul e�rene kadar 
mücadelemiz mutlaka sürecek. Genç 
meslektaşlarımız da meslek yaşamlarında, 
yargının bağımsızlığı için mücadele etmeyi 
kendilerine görev bilmelidir. Nerde 
haksızlık, hukuka aykırılık, hak ihlali 
görürseniz,  mutlaka nefesiniz ye�ği 
sürece müdahale ediniz. Biz her zaman 
sizlerin yanında olacağız ve sizler 
destekleyeceğiz. Yolunuz açık olsun” diye 
konuştu.

 “YARGI BAĞIMLILIKTAN KURTULMAZSA,
TOPLUMSAL SORUNLAR HEP VAR OLACAK”

13.03.2019

Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan Stj. 
Avukat Serpil Bademci yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini  Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve yanında 
staj yap�ğı Av. Kasım Kozanoğlu’nun 
ka�lımıyla gerçekleşen yemin töreninde 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Evrensel hukuk kurallarını benimseyip 
savunan bir meslek olan avukatlık 
mesleği, toplumun adalet beklen�sine 
kav u ş m a s ı n a  ö n c ü l ü k  e t m e k l e 
yükümlüdür. Başarılı, ilkeli, hukukun 
üstünlüğünü savunan, hak ihlallerine karşı 
savaşan bir avukat olacağınıza inanıyor, 
meslek haya�nızda başarılar dilerim” 
dedi.
Yemin edip cübbe giyerek mesleğe resmi 
olarak ilk adımı atan Stj. Avukat Serpil 
Bademci ,  sta j  dönemi  boyunca 
kendisinden desteğini esirgemeyen 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza teşekkür e�.

AV. SERPİL BADEMCİ MERSİN
BAROSU AİLESİNE KATILDI

21.03.2019
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Baromuzda stajını başarıyla tamamlayarak ruhsa�nı almaya 
hak kazanan 3 stajyer avuka�mız yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Yöne�m kurulumuz, avukatların ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Baro Odasında gerçekleşen yemin töreninde; Stajyer 
Avukatlarımız Zeynep İncesu, Mehmet Ali Karaca ve Ceyhun 
Güvel, yemin edip cübbe giyerek mesleğe ilk adımı a�lar. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, “Silivri 
Adliyesi’nde avukatların hukuksuzca yargılanmalarına karşı 
yap�ğımız eleş�rilerimize, bazı meslektaşlarımız siyasi gözlükle 
bakıyor. Biz hiçbir zaman eleş�riyi, hukukun dışına çıkarmadık” 
dedi.

“ADALET SARAYLARINDA ADALETSİZ KARARLAR 
VERİLİYOR”

Tören öncesi konuşma yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizde hukuk sistemimizin ve adale�n sıkın�lı bir 
dönemden geç�ğini belirterek, “Ülkemizde çok büyük yeni 
adliye sarayları yapılıyor. Ama maalesef girdiğimiz 
duruşmalarda, içinde adalet olmayan kararların verildiği sıkça 
görülmeye başlanmış�r. Hukuk adeta can çekişmektedir. Bizler 
adalet savaşçısı olan avukatlar olarak, bu süreçte gerçek 
adale�n tecelli etmesi için en büyük mücadeleyi vermek 
zorunda olan meslek grubuyuz. Bazen girmiş olduğumuz 
duruşmalarda, takip e�ğimiz davalarda; hak, hukuk, adalet ve 
adil  yargı lanma  hakkını  savunuyoruz.  Özell ikle 
meslektaşlarımızın Silivri Adliyesi’ndeki yargılanmalarında 
talep e�ğimiz hak, hukuk, adalet,  usul kuralları, en masum 
ilke olan masumiyet ilkesi ve adil yarılanma hakkı hiçbir şekilde 
uygulanmamış�r. Biz bunlara i�raz e�ğimizde bazı 
meslektaşlarımız olaya siyasi gözlükle bakmaya çalışıyorlar. 
Bizim yapmış olduğumuz eleş�rileri, siyasi gözle görmeye 
çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman eleş�riyi, hukukun dışına 
çıkarmadık. Bugün A kişi için istediğimiz adale�, yarın B kişisi 
için de isteyeceğiz. Bundan asla da ödün vermeyeceğiz. Bizim 
tek düsturumuz; adale�n, hak ve hukukun herkes için eşit 
şekilde kılınması ve uygulanmasıdır. Genç meslektaşlarımızın 
da bu zorlu süreçte bizlere destek vereceklerine, bağımsız 
savunmayı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız 
tamdır. Yolunuz açık olsun. Meslek haya�nızda başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:
“HUKUKÇULAR HUKUKA

SİYASİ GÖZLÜKLE BAKMAMALI”

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan Stajyer Avukatlarımız Tuğçe 
Akın, Enes Hakkı Yonca, Duygu Sakar ve Mehmet Ali Yavuz, 
düzenlenen yemin töreninde yemin edip cübbe giyerek, meslek 
haya�na resmi olarak adım a�. Avukatlık ruhsatnamelerini takdim 
ederek cübbelerini giydiren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
meslektaşlarının heyecanını paylaş�. Törende gündeme ilişkin 
konuşma yapan Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 
hukuksuzluk iklimine dönüştürülmeye çalışıldığına vurgu yaparak, 
“Hukuk kurumları hukuksuzluğa alet olmamalı” dedi.

"HUKUK KURUMLARI HUKUKSUZLUĞA ALET OLMAMALI”
Baro yöne�m kurulu, avukatlar ve ailelerin ka�mıyla Mersin Baro 
Odası'nda gerçekleşen törende gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulunan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, "Son günlerde 
yaşanan olaylarda adalete, hukuka, eşitliğe, barışa ih�yacımız 
olduğunu bir kez daha gördük. Ülkemiz şu anda kaos ortamına 
sürüklenmek isteniyor. Yerel seçimler bile ülkenin beka sorunu haline 
ge�rildi. Konu hukuksuzluk iklimine dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu 
hukuksuzluğa, hukuk kurumları alet edilmeye çalışıyor. Bizim canımızı 
yakan asıl olay, hukuk kurumlarının bu hukuksuzluğa alet olmasıdır. 
Biz diyoruz ki; hukuk ve adalet herkes içindir ve herkese lazım 
olacak�r. Bugün başkasına yapılan hukuksuzluğa sessiz kaldığınız 
takdirde, yarın aynı hukuksuzluğun sizlere de yapılması 
kaçınılmazdır" diye konuştu. 

"ADALETSİZLİK, BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNE ZARAR VERİYOR”
Hak, adalet ve eşitlik ilkesinin herkese 'amasız', 'fakat' sız 
uygulanması gerek�ğine vurgu yapan Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, "Her kurum, hiçbir ayrım yapmaksızın üzerine düşen 
görevi eşitlik ilkesine dayanarak yapmalıdır. Hukuku kendilerine araç 
kılanlar, yarın hukuku aramak zorunda kalacaklar. Bunun canlı 
örneğini yaşadık. 15 Temmuz sonrası hukukun, adale�n ve yargının 
ne aşamalara geldiğini hepimiz gözlemledik. Adalete olan güvenin en 
zayıf olduğu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Adalete güven az olduğu 
takdirde,  toplumda insanların birbirlerine olan güveni de azalıyor. Bu 
da toplum içerisinde birleşme, kaynaşma ve birlikte yaşama 
kültürüne zarar veriyor. Bu sorunun üstesinden gelebilecek tek güç 
bağımsız savunmadır, hukuk ve adale�r. Tüm meslektaşlarımın aynı 
düstur ve mücadele ile yola devam etmesini, bizlere destek 
vermesini arzu ediyorum. Sizlerle birlikte yol almaktan mutluluk 
duyuyorum. Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımın da, hak, 
hukuk, adalet, eşitlik ilkesi ve evrensel hukuk normları çerçevesinde 
meslek yaşamı sürdüreceklerine inanıyorum, kendilerine başarılar 
diliyorum" diye konuştu. 
Konuşmanın ardından kürsüye çıkıp tek tek yemin eden avukatlara 
cübbelerini, yanında staj yap�ğı avukatlarla birlikte giydiren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, daha sonra ruhsatnameleri 
imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ:
"YEREL SEÇİM HUKUKSUZLUK
İKLİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

27.03.2019 10.04.2019
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Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olup Mersin’de stajını başarıyla 
tamamlayan Stj. Av. Cesim Ercik, 
yemin edip cübbe giyerek, 
avukatlık mesleğine resmi olarak 
ilk adımı a�. 
M e r s i n  B a r o s u  G e n e l 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve 
avukatların ka�lımıyla Mersin 
Barosu Başkanlık makamında 
gerçekleşen yemin töreninde, Stj. 
Av. Cesim Ercik, ruhsa�nı Baro 
B a ş k a n ı m ı z  A v .  B i l g i n 
Yeşilboğaz’dan aldı.
Yemin töreni öncesi konuşan 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Bir siyasetçi meslektaşımızın baromuza 

üye olması bizlere mutluluk veriyor. 
Meslek adına, demokrasi ve hukuk adına 

olumlu katkıları olacağına, ayrıca 
meslektaşlarıyla olan ilişkilerini 
koruyup üst düzeyde tutacağına 
inancım tamdır. Kendisine meslek 
haya�nda başarılar diliyorum. 
Mesleğe ve Mersin Barosu 
ailesine hoş geldiniz” dedi.
Stj. Av. Cesim Ercik ise, Mersin 
Barosu  ai lesinin  bir  ferdi 
olmaktan onur duyduğunu ifade 
ederek; hak, hukuk ve adalet 
adına mücadele edeceğini ifade 
e�.
Yemin töreninin ardından Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukat l ık  ruhsatnamesini 
imzalayarak Stj. Av. Cesim Ercik’e 

takdim e�.

CESİM ERCİK, YEMİN EDİP AVUKAT OLDU
12.04.2019

Baromuzda stajını başarıyla tamam-
layarak ruhsa�nı almaya hak kazanan 9 
stajyer avuka�mız yemin edip cübbe 
giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Baro 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demir-
cioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
avukatların ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen 
yemin töreninde; Stajyer Avukatlarımız 
Bikem Erdem, Esra Yılmaz, Gamze Gönen, 
Gülten Karaca, Muharrem Mete Sağır, 
Muhammet Yılmaz, Hakan Tutar, Mert 
Cevahir Esen ve Mahsum Beyazçiçek 
yemin edip cübbe giyerek mesleğe ilk 
adımı a�lar. 

“YARGI MENSUPLARI 
YANIMIZDA DEĞİL !”

Tören öncesi konuşma yapan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, hukukun 
her zaman üstün tutulması gerek�ğine 
vurgu yaparak,  “Asla kimsenin adamı 
olmayın, asla kimseye biat etmeyin. Bizim 
cübbemizde düğmemiz ve cebimiz yok.  
Hukukçular  ve  yargı  bağımsızdır. 
Hukukçular adil olmak zorunda, hukuk 
kurallarına göre karar vermek zorundalar. 
Ama son dönemlerde siyasal söylemlerle, 
hukuk sistemimiz içler acısı bir hale 
ge�rildi. Adalete, yargıya olan güven 
neredeyse sı�r düzeyinde. Toplumda 
hukuk alanında güven duyulan tek kesim, 
barolar ve avukatlar kaldı. Mesleğin ve 
adale�n onurunu korumak da bizlere 
kaldı. Bu zor süreçte maalesef yalnızız. 
Yargı mensuplarının da yanımızda 
olmasını isterdik” diye konuştu. 

“SİYASİLER KİŞİSEL HIRSLARINI BİR 

TARAFA BIRAKMALI”
Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da kınayan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bu 
ülkenin bir ana muhalefet par�sinin genel 
başkanına saldırı yapıldı. Siyasi ik�dar ve 
ona yakın kişiler nefret söylemini hala 
sürdürmeye ısrarla devam ediyor. Şiddet 
dilinin, nefret söyleminin bu ülkede hâkim 
kılınmamasını her zaman söyledik ve 
buna karşı duruş sergiledik. Nefret 
söyleminden  ve  şiddet  dil inden 
vazgeçilmeli. Şehitlerimiz üzerinden 
polemik yara�lmaya çalışılıyor. Siyasi 
ik�dar, yapmış oldukları hataları şehitler 
üzerinden pozi�f ayrımcılığa dönüştür-
meye çalışıyor ve hedef gösteriyor. Yanlış 
yapıyorlar.
 Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok 
ih�yacı olduğu bir dönemdeyiz. Siyasiler, 
kişiler hırslarını bir tarafa bırakmalı, 
ülkenin birliğini, beraberliğini ve huzurunu 

bozacak, kişileri hedef gösterecek 
söylemlerden çekilmelidir” ifadesini 
kullandı. 
“FİİLİ SALDIRI KİŞİYE GÖRE SUÇ OLUYOR”
Yargı iyi bir sınav vermediğini kaydeden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  
“Yargının vermiş olduğu kararlarda şunu 
görüyoruz. Bir söylem, bir fiili saldırı; 
sadece söyleyen ve söylenen kişiye göre 
suç oluyor. Suç olup olmayacağı buna göre 
kararlar verilebiliyor. Hukuk kuralları, 
‘amasız ’,  ‘ fakatsız ’  herkese  eşit 
uygulanmalı. Yargı objek�f, bağımsız ve 
tarafs ız  o lmak  zorunda.   Genç 
meslektaşlarımızın da aynı bu düsturla 
meslek yaşamlarını sürdüreceklerine, 
hukuka ve adalet olan bağlılıklarının bir 
göstergesi olarak bu kaleyi sonsuza kadar 
koruyacaklarını ve bizimle birlikte 
mücadele edeceklerine olan inancımız 
sonsuzdur. Bu zorlu yolda kendilerine 
başarıla diliyorum” diye konuştu.

“HUKUK KURALLARI, ‘AMASIZ’, ‘FAKATSIZ’ HERKESE EŞİT UYGULANMALI”

24.04.2019
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Hukuk fakültesinden mezun olup, 
avukatlık stajını başarıyla tamam-
layan Stj. Av. Deniz Cem Okçu, yemin 
edip cübbe giyerek avukatlık 
mesleğine resmi olarak ilk adımı a�.
Yö n e � m  k u r u l u m u z u n  v e 
avukatların ka�lımıyla Mersin Baro 
Odasında düzenlenen yemin 
töreninde, 29.04.2019 tarihinde 
Aksaray Barosuna kayıtlı Av. İbrahim 
Ergin’in silahlı  saldırı  sonucu 
öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan 
Baro  Başkanımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz,  “Önceden sadece 
mesleğimize yapılan saldırıdan 
bahsederdik. Ancak günümüzde 
mes leğe  sa ld ı r ın ın  ötes ine 
geçilmiş�r ve saldırı meslektaş-
larımıza kadar uzanmış�r. Bir meslek-
taşımız daha görevi sırasında silahlı saldırı 
sonucu öldürülmüştür. Bu olay her an, 
hepimizin başına gelebilecek bir olaydır.  
Ülkemizde ar�k şiddet dilinin son bulması 
gerekmektedir. Özellikle siyasetçilerin bu 
hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Ar�k 
canımıza tak e�ği bir dönemdeyiz. 

Sistema�k olarak ülkemizin içinde 
bulunduğu durum, maalesef mesleğimizi 
yapılamaz hale ge�rmiş�r. Bunun için 
bütün meslektaşlarımızın el birliği ile bu 
sorunlu sisteme karşı durması gerekiyor. 
Mesleğimizin en zor yapılacak dönemin-
deyiz. Mesleğimiz her dönem zordu ama 
şua anda ülkenin gerçekten şirazesinin 
bozulduğu bir düzende yaşıyoruz. Biz 

avukatlar, insanların sorunlarının 
çözümü ile uğraşan bir meslek 
grubuyuz. Zaman zaman taraflar, 
mesleğimizi ve biz avukatları hasım 
olarak görüyorlar. Bunun önüne 
geçebi lmek  iç in  barolar  ve 
meslektaşlar  hep birlikte mücadele 
etmek zorundayız. 

“TEK VÜCUT OLMAMIZ 
GEREKİYOR”

Ancak görüyoruz ki; öldürülen 
meslektaşımızın fotoğra�nın al�na 
bazı kişilerin yapmış olduğu bazı 
yorumlar, cinaye�en daha vahimdir. 
Avukatların toplumla olan bağının 
güçlendirilmesi için yöne�m olarak 
gerekli tedbirleri alacağız. Bunun için 
bütün meslektaşlarımızdan da 

destek bekliyoruz. Hem kendi içimizde, 
hem de dışarıya karşı tek vücut olmamız 
gerekiyor” diye konuştu.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kürsüye çıkıp yemin eden Stj. 
Av. Deniz Cem Okçu’ya cübbesini giydirdi 
ve avukatlık ruhsatnamesini imzalayarak 
takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “CANIMIZA TAK ETTİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ”

Hukuk fakültesinden mezun olup, stajını 
başarıyla tamamlayan Stajyer Avukatlarımız 
Tuğçe Deniz Yalçın, Esabil Kale ve Tufan 
Özarslan yemin edip cübbe giyerek avukatlık 
mesleğine resmi olarak ilk adımı a�. 
Yöne�m kurulumuzun ve avukatlarımızın 
ka�lımıyla Mersin Baro Odasında gerçek-
leşen yemin töreninde, ülkemizdeki 
hukuk sistemine ilişkin açıklama 
yaparak avukatlık mesleğine ilk adımı 
atan meslektaşlarına tavsiyede 
bulunan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Konuşmalarımızda, 
ülkemiz zor bir süreçten geçiyor 
diyorduk ama ar�k onun da ötesine 
geç�k. Ülkemizde çok anormal 
süreçler yaşıyoruz. Hukuksuzluk, 
hukuk haline ge�rilmeye çalışılıyor. 
Biz bağımsız savunmanın temsilcisi 
olan avukatlar, hala yargıyı bir 
mecrada tutmaya çalışıyoruz ve 
bizleri de hukuksuzluğun içine 
çekmeye çalışıyorlar. En çok dikkat 
etmemiz  ve  demokrat  tavır 
takınmamız gereken bir süreci hep 
birlikte yaşıyoruz. Bizler, içine 
çekilmeye çalışılan hukuksuzluk girdabına 
girmeyeceğiz. Mersin Barosu olarak, bu tavrı 
sergileyeceğimizi sizlerin huzurunda beyan 
ediyoruz. Genç meslektaşlarımız, adeta 
hukuku yeniden yaratmaya çalış�ğımız çok 
zorlu bir sürecin içerisinde, zorlu bir görev 
üstlenecekler. Yolları uzun, işleri zor. Ama 

h e p  b i r l i k te  m ü ca d e l e  e d e rs e k , 
başaramayacağımız hiçbir şey yok” diye 
konuştu.
Mersin  Adliyesi ’ndeki  ve  Erdemli 
Adliyesi’ndeki baro odalarında tefrişa�n 
bi�ğini, Mersin Eski Adliyesi 3. ka�aki İdare 
Mahkemesinde yeni açılan baro odasının da 

tüm eksikliklerinin  giderildiğini  ve 
avukatların hizme�ne sunulduğunu belirten 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Burada avukatlarımız baro pulu, cübbe, 
fotokopi ih�yaçlarını karşılayabilecekler. 
Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. 

“ZABIT VERMEYEN MAHKEMELER 

HAKKINDA ŞİKÂYETTE BULUNACAĞIZ”
Adliyelerde ve özellikle icra dairelerinde 
avukatların birçok sorunla karşılaş�ğını 
söyleyen Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bu sorunları en hızlı şekilde 
çözmek için  yöne�m kurulumuzla, 
komisyonlarımızla ve merkezlerimizle 

birlikte, acil bir şekilde müdahale 
etmeye çalışıyoruz.  İcralarda 
yaşanan sorunlarla  ilgili  icra 
müdürleriyle  toplan� yap�k. 
Sistemde yaşanan aksaklıkların 
avukat lara  ve  vatandaş lara 
yansımasını dile ge�rdik, çözüm 
önerilerini  sunduk.  Avukatlar 
üzerinden hesaplaşmaya gidilerek, 
meslektaş lar ımız ın  bertaraf 
edilmesini kabul etmeyeceğimizi, 
meslektaşlarımızın vatandaşın hak 
atama özgürlüğünün temina� olması 
nedeniyle, avukatlarımıza biraz daha 
özenli davranılması gerek�ğini ifade 
e�k. Ayrıca birçok mahkemede 
sizlere zabıt verilmediğini duyduk. 
Bunlarla ilgili de girişimlerimiz oldu. 
Bundan sonra zabıt vermeyen 

mahkemelerle ilgili gerekli şikâyetlerde 
bulunacağımızı Adalet Komisyonu’na 
bildirdik” şeklinde konuştu.
Daha sonra Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kürsüye çıkıp yemin edip cübbe 
giyen avukatlarımıza, avukatlık ruhsatna-
mesini imzalayarak takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKSUZLUK, HUKUK HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

16.05.2019

30.04.2019
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz yemin töreninde yap�ğı konuş-
masında, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Sevgi 
Evlerin’de kalan 26 çocuğa yapılan işkenceyi 
ve Şanlıurfa’nın Halfe� ve Bozova ilçelerinde 
jandarma tara�ndan düzenlenen ev 
baskınlarında, gözal�na alınan kişilerin 
işkenceye ve kötü muameleye maruz 
kalmasını dile ge�rerek, Mersin Barosu 
olarak bu iki hukuksuzluğun, insan haklarına 
aykırılığın karşısında olduklarını vurguladı. 
Mersin Barosu yöne�m kurulu, avukatlar ve 
ailelerin ka�lımıyla Mersin Baro Odası’nda 
düzenlenen yemin töreninde konuşma 
yapan Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizde her geçen gün şiddet olaylarının 
ar�ğını belirterek, “Tokat’ın Turhal 
ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, devle�n 
ellerine bırak�ğımız yaşları 4 ila 12 arasında 
değişen 26 kimsesiz çocuğa yapılan 
işkenceye karşı, Mersin Barosu olarak gerekli 
girişimlerde bulunduk. Diğer illerin baro 
başkanlarıyla da birlikte hareket ederek, o 
davanın el birliği ile takipçisi olacağız” diye 
konuştu.
“ŞİDDET SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE BÜTÜN 

HAYATIMIZI KUŞATMIŞ”
Öte yandan, Şanlıurfa’nın Halfe� ve Bozova 
ilçelerinde jandarma tara�ndan düzenlenen 
ev baskınlarında gözal�na alınan 43 kişide, 
işkence izleri tespit edildiğinin ve insanların 
kötü muameleye maruz kaldığının bilgisini 

veren Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Orada gözal�na alınan insanların oruç 
açma vak�nde, elleri arkadan kelepçeli yere 
ya�rılarak işkenceye uğradıkları, üstlerine 
basıldığı gibi insanlık dışı muameleye maruz 
kaldıklarının haberini aldık. Bu olayın da 
takipçisiyiz. Şiddet; bireysel ve toplumsal 
olduğu  gibi,  devlet  tara�ndan  da 
yapılabiliyor. Şiddet, sistema�k bir şekilde 
bütün haya�mızı kuşatmış. Günümüzde 
maalesef şidde�n ötesinde başka bir konu 
konuşamıyoruz. Ama bunları maalesef dile 
ge�renler sadece biz hukukçular oluyoruz. 

“TOPLUMUN VİCDANI, HUKUKÇU 
VİCDANINDAN GEÇER”

Genç meslektaşlarımız da bu sürecin birer 
parçası olacaklar. Toplum vicdanı, hukukçu 

vicdanından geçer. Genç meslektaşlarımın 
bu vicdanı hiçbir zaman göz ardı etmemesi, 
toplumun her kesimine taraf ve siyaset 
gözetmeksizin hukuk vicdanı ile yardımcı 
olması, demokrasinin ve çağdaşlığın bir 
gereğidir. Kendilerine bu zorlu yolda 
başarılar diliyor, her zaman yanlarında 
olacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
Daha sonra avukatlık stajını başarıyla 
tamamlayan Stajyer Avukatlarımız Tugay 
Akar, Seren Gül Akdağ ve Musa Anıl Bozkurt 
kürsüde yemin edip cübbe giyerek, avukatlık 
mesleğine resmi olarak ilk adımı a�. Baro 
Başkanımız  Av.  B i lg in  Yeş i lboğaz 
avukatlarımıza, avukatlık ruhsatnamesini 
imzalayarak takdim e�.

Mersin Barosunda avukatlık stajını 
başar ıy la  tamamlayan  Sta jyer 
Avukatlarımız Berivan Ebru Güler, Volkan 
Ba l ta  ve  Ha�ce  Kübra  Turgut , 
düzenlenen yemin töreninde yemin edip 
cübbe giyerek, meslek haya�na resmi 
olarak adımı a�. 
Mersin Baro Odasında düzenlenen 
yemin töreninde Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
avukatlar ve aileler, mesleğe ilk adımı 
atan avukatların heyecanını paylaş�. 

Törende Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni 
değerlendiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “En üst mertebede bu tür 
kuralların dillendirilmesi güzel ama biz 
uygulamaya bakıyoruz.  Maalesef 
yasalarımızdaki birçok hüküm açık bir 
şekilde ifade edilmesine rağmen, 
uygulayıcıların elinde oyuncak oluyor ve 
işlevsiz hale ge�riliyor. 

“ÖNEMLİ OLAN KANUNLARIN YAZILI 
OLMASI DEĞİL, NASIL 

UYGULANDIĞIDIR”

Önemli olan kanunların yazılı olması 
değil,  nasıl  uygulandığıdır.  Eğer 
uygulamayı hukukçularımız düzgün 
yaparsa, siyase� hukuktan ayrı tutarsa, 
yargı  reform pake� işimize  çok 
yarayacak.  Bunun için iyi  niyetli 
olmalarını ve uygulamayla uyuşmasını 
öneriyorum. Genç meslektaşlarımıza 
çıkmış oldukları bu yolda, adalet dolu bir 
mücadele süreci  diliyorum” diye 
konuştu.
Konuşmanın ardından kürsüye çıkıp tek 
tek yemin eden stajyer avukatlara 
cübbelerini,  yanında staj  yap�ğı 
avukatlarla birlikte giydiren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, daha 
sonra ruhsatnameleri imzalayarak 
meslektaşlarına takdim e�.

“YASALARIMIZ, UYGULAYICILARIN
ELİNDE İŞLEVSİZ HALE GETİRİLİYOR”

MERSİ BAROSU TURHAL’DA SEVGİ
EVLERİNDEKİ VE HALFETİ’DEKİ İŞKENCEYE EL ATTI

22.05.2019 

19.06.2019
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Mersin Barosunda avukatlık stajını 
başarıyla tamamlayan Stajyer Avukatla-
rımız Ayşen Elvan Bilgin, Uğurcan Sağır ve 
Gizem Konuk,  düzenlenen yemin 
töreninde yemin edip cübbe giyerek, 
meslek haya�na resmi olarak ilk adımı 
a�. 
Mersin Barosu Konferans Salonunda 
düzenlenen yemin töreninde Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatlarımız ve aileler, mesleğe ilk adımı 
atan avukatların heyecanını paylaş�. 
Geç�ğimiz gün 106. yaş günü kutlamasına 
ka�ldığı Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın 
yaşam felsefesini genç avukatlara örnek 
gösteren Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, “Onu dinlerken hayata dair 
çok şey öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşının 
olmadığını bir kez daha öğrendik. 
Muazzez İlmiye Çığ’ın haya�nın anla�ldığı 
belgeselde, kendisinin hangi zorlu 
dönemlerden bugünlere geldiğini, 
zorluklara karşı nasıl mücadele verdiğini, 
dünden bugüne ülkenin nasıl yara�ldığını, 
ülkenin kat etmiş olduğu yolu bizlere çok 
güzel örneklerle anla�lar. Muazzez 
Hanım’da inanılmaz bir yaşama direnci, 
umut, sevgi ve hoşgörü var.  Bütün bunlar 
bir arada var olduktan sonra, haya�an 
zevk almamanız mümkün değil. Muazzez 
Hanım, yap�ğı her işten zevk aldığını ve 
karşılaş�ğı tüm zorluklarla nasıl mücadele 

e�ğini bizlere anla�. Karşımızda,  
adanmış ve başarıya ulaşmış bir ömür 
gördük. 
Kendisini buradan saygıyla anıyoruz. Genç 
meslektaşlarımıza tavsiyemiz; inansınlar, 
umut etsinler, mücadele etsinler, asla 
i�raz etmekten, hukuk, adalet uğruna 
mücadele etmekten vazgeçmesinler. 
Ülkenin  bugüne  kadar  k i  zor lu 
mücadelesinde bizim en büyük temel 
taşımız;  asla  vazgeçmeyeceğimiz 
Cumhuriye�miz, laiklik ilkemiz ve 
demokrasimizdir. Bu değerlerimizden asla 
ödün vermeyin. Meslek haya�nızda 
başarılar diliyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından kürsüye çıkıp tek 
tek yemin eden avukatlara cübbelerini, 
yanında staj yap�ğı avukatlarla birlikte 
giydiren Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, daha sonra ruhsatnameleri 
imzalayarak meslektaşlarına takdim e�.

Mersin Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayan 
Stajyer Avukatlarımız Mustafa Doğan, Seray 
Mübarek ve Seyfe�n Öztürk, düzenlenen yemin 
töreninde yemin edip cübbe giyerek, meslek 
haya�na resmi olarak ilk adımı a�. 
Mersin Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen 
yemin töreninde Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlarımız ve aileler, mesleğe ilk 
adımı atan avukatların heyecanına ortak oldu. 
Meslektaşlarına tavsiyede bulunan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, yargının bağımsızlığına 
kavuşması için, yargının bağımsız savunucuları olan 
avukatlara büyük görevler düştüğünü söyleyerek, 
“Avukat, toplumsal her soruna dokunabilmeli, tüm 
hukuksuzluğun karşısında olabilmelidir. Meslek 
haya�nızda bu yolda yürüyeceğinize inanıyor, 
başarılar diliyorum ” dedi.
Daha sonra Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatlık ruhsatnamelerini imzalayarak meslektaş-
larına takdim e�.

 “AVUKAT, TOPLUMSAL HER SORUNA DOKUNABİLMELİ”

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ’DAN TAVSİYE:“UMUT EDİN, MÜCADELE EDİN”

21.06.2019

 05.07.2019
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Mersin Barosu’nda avukatlık stajını 
başarıyla  tamamlayan 18 stajyer 
avuka�mız, düzenlenen yemin töreninde 
yemin edip cübbe giyerek, meslek 
haya�na resmi olarak ilk adımı a�.
Avukatların ve ailelerin ka�lımıyla Mersin 
Barosu Konferans Salonunda düzenlenen 
yemin töreninde; Stj. Av. Emrecan Yiğit, 
Stj. Av. Can Bayrak, Stj. Av. Ali Cenk Durdu, 
Stj. Av. Arife Tekeli, Stj. Av. Banu Demir, Stj. 
Av. Faik Karalar, Stj. Av. Mehmet Bay, Stj. 
Av. Onur Rencuzoğulları, Stj. Av. Pervin 
Koçak, Stj. Av. Seda Dikiciler, Stj. Av. Sena 
Belgin, Stj. Av. Zeynep Erten, Stj. Av. Barış 
Akkaya, Stj. Av. Cemal Şahin İktu, Stj. Av. 
Halil Ahmet Bakırcı, Stj. Av. Hamza Kar, Stj. 
Av. Kaan Öztürk ve Stj. Av. Volkan 
Amanvermez meslek yemini edip cübbe 
giyerek, Mersin Barosu ailesine ka�ldı.  
Duygusal anların yaşandığı yemin 
töreninde Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay ve Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, genç avukatlarımıza cübbelerini 
giydirerek, sevinçlerine ortak oldular. 

“SADECE BAĞIMSIZ SAVUNMA DİK 
DURMAYA ÇALIŞIYOR”

Tören öncesi konuşma yapan Baro 
Başkanımız  Av.  Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizde çok sayıda hukuk fakültesi 
açılmasına, çok sayıda hukuk fakültesin-
den mezun vermemize ve çok fazla 
avukat, hâkim, savcı sayısına rağmen, 
ülkemizde hala çok fazla hukuksuzluk 

yapılıyorsa, ciddi bir sıkın� var demek�r. 
Olaylara çok kötümser bakmıyorum. 
Hukuk camiamızın büyümesini, toplumun 
hukukla biraz daha entegre olmasını, 
bizim ilerde  hukuk  sistemimizin 
düzelebileceği  ve aydınlık  günler 
görebileceğimiz günlerin işare� olarak 
addediyorum” şeklinde konuştu.
Bağımsız olması gereken yargının, ar�k 
siyasi vesaye�en kurtulamadığına vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Sadece bağımsız savunma dik 
durmaya çalışıyor. Ancak avukatların bu 
mücadeleleri bazı yasalarla engellenmeye 
çalışılıyor. Bizler gibi, genç meslektaşla-
rımız da bu süreçte birçok zorlukla 
karşılaşacak. Ancak bireysel ve kolek�f 
mücadelelerimizle, bu sorunları bir nebze 
de olsa aşmayı başarabiliriz. Daha çok 
birliktelik halinde, sorunlarımızın üs-
tesinden çok daha kolay gelebileceğimize 
inanıyorum” dedi.

“HUKUKİ VİCDANIMIZLA MUHALEFET 
EDİYORUZ”

Genç avukatlarımızı  zorlu bir  yol 
beklediğini ifade eden Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü hukukçular 
toplumda kimseye yaranamaz. Hukuk-
çular, hukuksuzluk karşısında muhalefet 
etmek, i�raz etmek zorunda. Hukukçular, 
haksızlıklar karşısında asla susamazlar. 
Bizim söylediğimiz söylemler, yapmış 
olduğumuz i�razlar, mesleğimizin bize 
vermiş  olduğu muhalif  kimlikten 
kaynaklanıyor. Asla siyaset yapmıyoruz. 

Yanlışa yanlış demek zorundayız. Bu bizim 
görevimiz, hukuki vicdanımız. Bunu 
yapmazsak, biz hukukçu olmayız. Dünyaya 
farklı  gözle  bakıp,  dünyayı  daha 
yaşanabilir, daha eşit, daha demokra�k, 
daha özgürlükçü bir ülke haline ge�rmek, 
öncelikle biz hukukçuların boynunun 
borcudur” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin her zaman bir hukuk devle� 
olmasını istediklerini kaydeden Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Tek bir şiarımız 
var, o da hukukun üstünlüğüdür. Herkesin 
hukuk şemsiyesinin güvenliği al�nda eşit, 
demokra�k özgür bir şekilde yaşaması en 
büyük isteğimiz ve mücadelemiz olmaya 
devam edecek�r. Hakkımızda ne söyle-
nirse söylensin, biz asla bu şiarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz. Mersin Barosu’nun 
öncü, ilerici, demokrat, cumhuriyetçi 
kimliğini, biz var olduğumuz sürece 
sürdüreceğiz. Genç meslektaşlarımızın bu 
süreçte bizlere destek vererek müca-
delemize ışık olacaklarına inanıyorum. Biz 
de her zaman bu yolda genç mes-
lektaşlarımızın yoldaşı olacağız. Meslek 
hayatlarında kendilerine başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

 “AVUKATLARIN MÜCADELELERİ
YASALARLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR”
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Mersin Barosunda stajını 
başarıyla tamamlatan Stajyer 
Avuka�mız Berat Yıldırım, 
yemin edip cübbe giyerek, 
Mersin Barosu ailesine ka�ldı.
Mersin  Barosu başkanlık 
makamında gerçekleşen yemin 
töreninde meslek yemini eden 
Stj. Avuka�mız Berat Yıldırım, 
avukatlık ruhsatnamesini Baro 
B a ş k a n ı m ı z  A v.  B i l g i n 
Yeşilboğaz’dan aldı.

Mersin Barosu’nda stajını başarıyla 
tamamlayan 14 stajyer avuka�mız yemin 
edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine 
resmi adımı a�. Stajyer avukatlara 
ruhsatnamelerini Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz imzalayarak takdim e�.
Mersin Barosu konferans Salonunda 
gerçekleşen yemin törenine Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel 
Sekreterimiz  Av.  Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, avukatlar ve 
aileler ka�ldı. 
Yemin eden Stajyer Avukatlarımız Gülşah 
Şen, Yasemin Kutsal, Kardelen Aynacı, 
Mert Oğuz, Asena Nur Azgın, Yavuz 

Gönen, Merve Önal, Seher Teke, Teslime 
Gül, Tunç Şahin, Nazmiye Karadana, 
Bahire Erkaya, Emin Yiğit Gökbal ve Yıldız 
Küçük’e cübbelerini, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz ve 

yanlarında staj yap�ğı avukatlar giydirdi.
“ÖNCE HUKUK DEVLETİ, ÖNCE 

CUMHURİYET, ÖNCE DEMOKRASİ 
DİYORUZ”

Yemin töreni öncesinde ülkemizdeki 
hukuk sistemine ilişkin konuşma yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Türkiye uzun yıllardır, siyaset mi hukukun 
içinde? Hukuk mu siyase�n içinde? 
Tar�şmalarının en yoğun yaşandığı 
dönemlerden birisini yaşıyor. Maalesef 
yargı da siyasallaş�, siyaset de yargılaş�. 
Bu ikilem içerisinde en büyük sorumluluk 
biz hukukçulara düşüyor. Hukukçular 
siyase�en ne kadar uzaklaşırsa, gerçek 
anlamda yasalara, Türkiye Cumhuriye� 
Devle�’nin temel ilkelerine uygun bir 
şekilde duruş sergilerlerse, Türkiye’deki 
birçok sorunun çözüleceğine inanıyorum. 
Önce hukuk devle�, önce Cumhuriyet, 
öce demokrasi diyoruz. Bunlar olduğu 
takdirde, ekonomik anlamda yaşamış 
olduğumuz çözümsüzlük sürecinin de 
sona ereceğine inanıyorum. Siyaset hep 
kaostan beslenir. Hukukçular bunun 
dışında kalmalı. Hukukçular her zaman 
üçüncü  göz,  üçüncü  güç  olmak 
zorundadır.
Hukukun üstünlüğünü, hukuk devle�ni ve 
kuvvetler ayrılığı ilkesini daim kılacak 
mücadelemizde, genç meslektaşlarımızın 
bizim yanımızda olarak,  bize güç 
vereceklerine inanıyorum. Onlarla birlikte 
yol yürümekten onur duyacağım. Yolunuz 
açık olsun” diye konuştu.

STJ. AV. BERAT YILDIRIM,
YEMİN EDİP CÜBBE GİYDİ

YEŞİLBOĞAZ:
“HUKUKÇULAR
ÜÇÜNCÜ GÜÇ

OLMAK ZORUNDA”
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Mersin Barosu’nda stajını başarıyla 
tamamlayan 5 stajyer avuka�mız yemin 
edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine 
resmi adımı a�. 
Mersin Baro Odasında gerçekleşen 
yemin törenine Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulumuz, 
avukatlar ve aileler ka�ldı. 
Yemin eden Stajyer Avukatlarımız Ezgi 
Erkan, Mete Kamiloğlu, Mehmet Gök, 
Sezer Şahin ve Tuna Bilal Tekin Turhan’a 
cübbelerini, yöne�m kurulu üyemiz Av. 
Ece Kovan Demirtaş ve yanlarında staj 
yap�ğı avukatlar giydirdi.
“HUKUKUN ÜSTÜN OLMADIĞI YERDE, 

ZORBALIK ÜSTÜN OLUR”
Yemin töreni öncesinde konuşma yapan 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ülkemizde avukatlık mesleğinin her 
geçen gün daha da zor şartlar al�nda 
yapıldığına dikkat çekerek, “Savunma 
mesleğini icra ederken karşılaş�ğımız her 

sorunda, vatandaşların hakları da elinden 
alınmış olmaktadır.  Hukukun üstün 
olmadığı yerde, zorbalık üstün olur. 
Hukuk güvende olmazsa, kimse güvende 
olmaz.  Kürsüye çıkıp meslek yemini 
edecek olan meslektaşlarımızın da, 
hukukun üstünlüğünü ve hukuk devle�ni 

yeniden inşa etmek için mücadele 
edeceğine inanıyorum. Kendilerine bu 
zorlu yolda başarılar diliyorum” diye 
konuştu. Yemin töreninin ardından 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
ruhsatnameleri  imzalayarak genç 
avukatlara takdim e�.

Mersin Barosunda stajını başa-
r ı y l a  ta m a m l aya n  S ta j ye r 
Avuka�mız Volkan Berk Polat, 
yemin edip cübbe g iyerek 
mesleğe ilk adımı a�.
M e rs i n  B a ro s u  Ko n fe ra n s 
Salonunda gerçekleşen yemin 
törenine, Baro Başkanımız Av. 
B i lg in  Yeş i lboğaz,  yöne�m 
kurulumuz, avukatlar ve aileler 
ka�ldı. 
Tören öncesi konuşma yapan 
Baro Başkanımız Av. Bi lgin 
Yeşilboğaz, “Genç meslektaşımız 
umarım adalet ve hukuk dolu bir 
düzende mesleğini icra edebilir. 
Bütün emeğini, düşüncesini, 
Atatürk ilke ve devrimlerini 
yaşatmak, hukukun üstünlüğünü 
egemen kılmak için harcar. 
Ülkenin adil ve demokra�k bir 
ülke olmasında,  savunmanın 
rolü çok önemli. Genç kardeşime 
bu süreçte çok büyük görevler 
düşüyor.   Kendisinin bu görevin 
al�ndan kalkacağına inanıyorum 
ve kendisini sonsuz destekli-
yo r u m .  M e s l e k  h aya � n d a 
başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, avukatlık ruhsat-
namesini imzalayarak meslek-
taşına takdim e�.

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUK GÜVENDE
OLMAZSA, KİMSE GÜVENDE OLMAZ”

 “ÜLKENİN
ADİL VE

DEMOKRATİK
OLMASINDA,
AVUKATLARIN

ROLÜ ÇOK
ÖNEMLİ”
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