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Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz 
Şükrü Ener, Mersin Barosu Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket 
ziyare�nde bulundu. Ziyaret kapsa-
mında, mesleki sorunların çözümü 
hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay 
ve Saymanımız Av. Kazım Yüksel’in 
bulunduğu ziyare�e Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Anamur’da görev yapan avukatları-
mızın adliye içerisinde yaşamış 
oldukları sıkın�ları Başsavcısı Oğuz 
Şükrü Ener’e aktardı.
Yargı çalışanlarının verimliliğinin artması 
ve halkın adalete hızlı erişimi için, ilçe 
adliyelerinin kapasitesinin ve donamının 
ar�rılması, fiziki şartlarının iyileş�rilmesi, 

ayrıca avukatların adliye kalemlerinde 
yaşadığı zorlukların çözüme kavuşması 
gerek�ğini belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Anamur’a yeni adliyenin 
yapılması için daha önce fikir birliğine 
varıldığını ve konunun akibe�ni takip 

e�kler in i  söy ledi .  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Anamur’a daha donanımlı, 
teknolojinin tüm imkânlarının 
sağlanacağı bir adalet sarayı 
yapılması  gerekmektedir. 
Anamur, yeni adliye binasına 
ih�yaç duyuyor” diye konuştu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu 
ifade eden Anamur Cumhuriyet 
Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 
avukatların hukuk devle�nin en 
temel güvencesi olduğunu 

belirterek, “yeni adliye sarayının yapılması 
konusunda daha önceki görüşmelerinde 
hemfikiriz. Ayrıca, avukatların yaşadığı 
sorunların çözümünde her zaman 
baronun yanında olduğunu söyledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�m kurulumuz, Anamur’da görev 
yapan avukatlarımızla,  hâkim ve 
savcılarla dayanışma yemeğinde bir araya 
gelerek, mesleki sorunlar konusunda fikir 
alışverişi yap�. 
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz 
Şükrü Ener, Anamur İlçe Temsilcimiz Av. 
Murat Kılıç, Anamur’da görev yapan 
avukatlarımız, hâkim ve savcılarla 
yemekte bir araya gelen Baro Başkanımız 
Av.  Bilgin  Yeşilboğaz,  sorunların 
çözümünde ilk adımın dayanışma 
olduğuna vurgu yaparak, “Yargının üç 
sacayağının bir araya gelerek, sorunların 
dile ge�rilmesini çok önemsiyoruz.  
Yargının olmazsa olmazı, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Ancak hukuk 

sistemimiz bu konuda büyük darbe 
almış�r ve yargı maalesef adalet 
dağıtamamaktadır. Günümüzde yargı 
maa lesef  öç  a lma  arac ı  o larak 
kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, 
herkesin al�nda barınacağı tek ça� hukuk 
devle� ça�sıdır. 

"HUKUK SİSTEMİNİN AKSAKLIKLARI 
DÜZELTİLMEZSE, İNSAN HAK İHLALLERİ 

ARTAR”
Gerek hukuk sistemimizin, gerekse 
avukatlık mesleğimizin aksayan yönleri 
düzel�lmediği sürece, insan hak ihlalleri 

her geçen gün daha da artacak, eşit ve 
adaletli bir yaşama ulaşmak daha da 
zorlaşacak�r. Avuka�n sorunu, halkın 
sorunudur. Ülkemizde hukuk devle� 
sistemini inşa etmek, hukukçuların asli 
görevidir. Bunların yanı sıra, avukatların 
adliyelerde yaşamış oldukları sıkın�lar 
ivedilikle çözülmelidir. Ayrıca ilçe 
adliyelerde fiziki şartların yetersiz olması, 
personel  eksikl iği  gibi  nedenler 
avukatların işlerini yapmalarına, halkın da 
hızlı adalete erişimine engel olmaktadır. 
İlçe adliyelerde yaşanan sorunlar 
ivedilikle çözülmelidir” diye konuştu.

"BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZ 
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMALI”

Avukatların bağımsızlık mücadelesini 
yaşamlarının her alanında verdiklerini 

belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Bağımsızlığın, adale�n 
sembolü olan biz avukatlar, hiçbir 
hiyerarşik üst tanımadan, kimseye 
biat etmeden görevimizi ifa ediyoruz. 
Avukatların güçlü örgütü olan barolar, 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
i�barını, saygınlığını korumak için 
mücadele  etmektedir.  Bütün 

meslektaşlarımızın bu mücadelemizde 
yanımızda olmalarını, gücümüze güç 
katmalarını is�yoruz. Bu tür toplan�ları 
daha sık düzenleyip, bir araya gelip 
sorunların dile ge�rilmesini faydalı 
buluyorum” şeklinde konuştu.

BAŞSAVCI OĞUZ ŞÜKRÜ ENER: 
"AVUKATLARLA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMAK ÖNEMLİ 
SORUMLULUĞUMUZDUR”

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz 
Şükrü Ener ise konuşmasında avukatların, 

halkın adalete erişiminde en önemli ve 
etkili unsur olduğunu belirterek, “Halkın 
hak arama özgürlüğünün temina� olan 
avukatlar, hukuk devle�nin olmazsa 
o l m a z ı d ı r.  To p l u m s a l  h u z u r u n 
sağlanmasında en önemli unsur adalet 
ise, adale�n temsilcisi olan avukatların 
mesleki sorunlarının çözümüne yönelik 
barolarla ve avukatlarla işbirliği içerisinde 
çalışmak önemli sorumluluklarımız 
arasındadır.  Anamur Adliyesi’nin 
koşullarının hem avukatlar, hem de 
halkımız için daha elverişli olması için 
elimizden gelen çabayı göstereceğiz” 
ifadesini kullandı.  
Anamur İlçe Temsilcimiz Av. Murat Kılıç 
ise, ilçelerde görev yapan avukatların, 
merkezde görev yapan avukatlarımızla 
eşit  hizmete ulaşması  için,  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�m kurulu ile işbirliği içinde 
çalışıyoruz” dedi.

YEŞİLBOĞAZ:“ANAMUR YENİ ADLİYE BİNASINA İHTİYAÇ DUYUYOR”

YEŞİLBOĞAZ:  "HERKESİN ALTINDA BARINACAĞI TEK ÇATI, HUKUK DEVLETİ ÇATISIDIR”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Bilgehan Yaşa ve Av. Burak Can Erden ile birlikte, Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odası Yöne�m Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis 
Başkanı Hamit İzol ve yöne�m kuruluna nezaket ziyare�nde 
bulundu. 
Ülkemizin ve ken�mizin sosyal, ekonomik durumu hakkında 
fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret kapsamında Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz; şehrin sosyal ve ekonomik yönden 
gelişmesi için yerel yöne�mlerin, sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversitelerin, siyasilerin ve basının birlikte mücadele edip, 
ken�n geleceğine kenetlenmesi gerek�ğini belirterek, “Bölge 
ekonomisinin kalkınmasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
gücünü önemsiyoruz. Mersin’in geleceği için a�lan her adımda 
Mersin Barosu olarak yer alamaya devam edeceğiz ” ifadesini 
kullandı. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden MTSO Başkanı 
Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ise, “Ken�n ortak 
sorunlarının çözümünde her zaman yer alan Mersin Barosu’nu 
kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel 

Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ile birlikte, Mersin Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği Yöne�m Kurulu Başkanı Talat 

Dinçer’e makamında nezaket ziyare�nde bulundu. Ekonomik 

is�krar ve güven için acil yargı reformu gerek�ğine vurgu yapan 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hukukun üstün 

olmadığı bir ülkede; demokrasinin, insan haklarının, toplumsal 

huzurun, ekonominin, is�hdamın sekteye uğraması 

kaçınılmazdır” dedi.
“HUKUKUN ÜSTÜN OLMADIĞI ÜLKEDE, EKONOMİNİN 

SEKTEYE UĞRAMASI KAÇINILMAZ”

Ülkemizdeki ve Mersin’deki esnafların ekonomik krizle 

mücadelesinin konuşulduğu ziyaret kapsamında Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hukukun rayına oturmadığı 

bir ülkede, güçlü ekonomiden, refah bir yaşam standardından 

bahsetmek mümkün değildir. Türkiye’de gelişmiş bir ekonomi 

hedefleniyorsa, öncelikle hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır. 

Bunun için hukukçulara büyük görev düşmektedir. Hukukun 

üstün olmadığı bir ülkede; demokrasinin, insan haklarının, 

toplumsal huzurun, ekonominin, is�hdamın sekteye uğraması 

kaçınılmazdır. Ekonomik is�krar ve güven için acil yargı reformu 

gerekmektedir. Ülkemizde ve ken�mizde kepenk kapatan 

esna�n sayısı her geçen gün ar�yor. Bunun önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Esna� güçlendirmek için yerelde de ilgili 

kurumlar gerekli adımları atmalı, mücadele etmelidir. Mersin 

Barosu olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 

Mersin’de esnafların sorunlarına yönelik önemli çalışmalar 

yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer’i 

ve yöne�m kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 

diliyorum” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Mersin ESOB 

Başkanı Talat Dinçer ise, “Esna�mızın mağduriye�nin 

önlenmesi ve �care�n önündeki engelin kaldırılması için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yöne�mlerin desteği bizler 

için büyük önem taşıyor. Mersin Barosu ile birlikte çalışmaktan 

her zaman mutluluk duyarız. Hukukun üstünlüğü ve toplumsal 

sorunlar konusunda her pla�ormda mücadele eden Mersin 

Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�m kurulunu 

kutluyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Nuray Küçük, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a makamında nezaket 
ziyare�nde bulunarak, yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, avukatların Asliye Ticaret Mahkemelerinde 
yaşamış oldukları sıkın�ları dile ge�rdi ve sorunların çözümüne 
yönelik karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

YEŞİLBOĞAZ: “KENTİN
GELECEĞİNE KENETLENMELİYİZ”

YEŞİLBOĞAZ: “EKONOMİK İSTİKRAR
VE GÜVEN İÇİN ACİL YARGI

REFORMU GEREKMEKTEDİR”

1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI NURAY
KÜÇÜK’DEN, BAŞKANIMIZ BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET
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CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı 
Süleyman Dalkılıç, yaklaşan yerel 

seçimler öncesinde Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 

makamında nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Başkan  Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu’nun da bulunduğu ziyaret 
kapsamında, CHP Toroslar Belediye 
Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, göreve 
geldiği takdirde Toroslar ilçesinde 
hayata geçireceği projeler hakkında 
bilgiler verdi. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
yeşilboğaz, Toroslar ilçesinin hak e�ği 
ya�rımı alarak, cazibe merkezi haline 
gelmesi gerek�ğini söyleyerek, CHP 
Toroslar  Belediye Başkan Adayı 
Süleyman Dalkılıç’a başarı dileklerinde 
bulundu.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, 
yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Av. Aslı Trak, Av. 
Bilgehan Yaşa, TBB Delegemiz Av. Mutlay 
Halide  Başar  i le  birl ikte,  Si l i�e 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü’yü 
makamında ziyaret  ederek,  i lçe 
avukatlarının adliye içerisinde yaşamış 
oldukları sorunları dile ge�rdi. 

“İLGİLİ MAKAMLAR MESLEKİ 
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM 

ATMALI”
Avukatların toplumun ortak sesi 
olduğunu belirten Baro Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz,  “Biz avukatlar, 
vatandaşların adalete erişimini sağlamak 
için mücadele ederken, maalesef 
adliyelerde mesleğimizin önündeki 
engelleri aşmak için de mücadele etmek 
zorunda kalıyoruz. Önceliğimiz, mesleki 
sorunlarımızı çözen baro olmak. Her 
p la�ormda  di le  ge�rdiğ imiz  ve 
çözümünde herhangi bir adım a�lmayan 
mesleki ve yargısal sorunlarımızın ilgili 
makamlar tara�ndan ivedilikle çözüme 
kavuşmasını talep ediyoruz” ifadesini 
kullandı.
Sorunların çözümünün, savunmanın 
yargının kurucu unsuru olduğunun 
kabulü ile  mümkün olunacağını, sorunların çözümünde ve adale�n 

tesisinde birlikte hareket edilmesi 
gerek�ğini belirten Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Sayın Başsavcımıza, 
her zaman yaşanan sorunlara yapıcı ve 
olumlu yaklaşarak, çözüm odaklı 
gayret ler inden  dolay ı  teşekkür 
ediyorum” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Sili�e Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Köklü ise, “Ülkemizin ve 
insanlığın ortak değerleri için savunma 
mesleğini her yerde, her koşulda ifa eden 
avukatların ve Mersin Barosu’nun, 
s o r u n l a r ı n  ç ö z ü m ü n e  y ö n e l i k 
girişimlerine destek olmaya devam 
e d e c e ğ i z .  M e s l e k i  s o r u n l a r ı n 
çözümünde, yargı çalışanlarının birlikte 
mücadele etmesini önemsiyoruz” diye 
konuştu.

CHP TOROSLAR BELEDİYE BŞK. ADAYI SÜLEYMAN DALKILIÇ’TAN,
BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “ÖNCELİĞİMİZ MESLEKİ
SORUNLARIMIZI ÇÖZEN BARO OLMAK”
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“GÜÇLÜ SAVUNMA, ADALETLİ BİR 
GELECEK DEMEKTİR”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ve yöne�m kurulumuz 
tara�ndan,  Mut Avukatlar Odası’nda 
düzen lenen  top lan�da;  S i l i�e 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, 
Sili�e Adalet Komisyonu Başkanı Fa�h 
Kutluboğa, Mut Cumhuriyet Başsavcısı 
Zübeyde Yılmaz, Mut’ta görev yapan 
avukatlarımızla, hâkim ve savcılarla 
‘güçlü savunma’ için bir araya gelerek, 
avukatların  adliyelerde yaşamış 
oldukları mesleki sorunlar ve çözüm 
önerileri masaya ya�rıldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
başkanlığında gerçekleşen toplan�da, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu 
Deprem, Av. Aslı Trak, Av. Bilgehan Yaşa, 
TBB Delegemiz Av. Mutlay Halide Başar 
ve Mut temsilcimiz Av. Mehmet Müfit 
Seymen de bulundu. Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatların ve yargı 
mensup lar ın ın  b i r  a raya  ge l ip 
dayanışmanın en güzel  örneğini 
sergilediğini ifade ederek, “Ülkeye ve 
millete adalet borcumuz var. Güçlü 
avukat, güçlü savunma demek�r. Güçlü 
Savunma ise, adaletli bir gelecek 
demek�r” dedi.

“GÜÇLÜ AVUKAT, GÜÇLÜ SAVUNMA 
DEMEKTİR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Barosu olarak önceliklerinin; 

avukat ve avukatlık mesleği olduğunu 
vurgulayarak “Avukatlık mesleğinin 
önündeki engelleri kaldırarak, adale�n 
sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşın 
adalete hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için, 
yargı mensupları ve avukatların bir araya 
g e l i p  s o r u n l a r ı  e n i n e  b o y u n a 
tar�şmasını ve ortak akılla çözüm 
üretmesini çok önemsiyoruz. Çünkü 
güçlü avukat, güçlü savunma demek�r. 
Güçlü savunma ise, adaletli bir gelecek 
d e m e k � .  A n c a k  a v u k a t l a r ı n 
m a h ke m e l e rd e  ve  ka l e m l e rd e 
yaşadıkları  sıkın�lar,  avukatlara 
koridorlarda, mahkemelere gidişte, 
adliye içinde kimlik kontrolü yapılması 
ve başla�lan güvenli alan uygulaması, 
ilçe adliyelerde fiziki şartların yetersiz 
olması ve personel eksikliği, avukatlara 
olumsuz yönde yansımakta, avukatlar 
bu sebeplerden dolayı işlerini yapamaz 
hale gelmektedir. Ayrıca, halkın da hızlı 
adalete erişimine engel olmaktadır. Bu 

nedenle ilçe adliyelerde yaşanan 
sorunlar ın  ivedi l ik le  çözülmesi 
gerekmektedir. 

“ÜLKEYE VE MİLLETE ADALET 
BORCUMUZ VAR”

Bu mücadelemizde yargı mensuplarını 
ve  meslektaşlarımızı  yanımızda 
görmekten mutluluk duyuyoruz. 
Ülkemizdeki hukuksuzluğa, adaletsizliğe, 
hak  ihlal lerine  ve  tüm mesleki 
sorunlarımıza karşı birlikte mücadele 
etmek zorundayız. Ülkeye ve millete 
adalet borcumuz var, ancak birlikte 
h a r e k e t  e d e r s e k  b u  a m a c ı 
gerçekleş�rebiliriz. Hiç bir unsur tek 
başına adale�n gerçekleşmesini 
sağlayamaz. Topal adalet olmaz, olsa da 
ona adalet denmez. Birlikte hareket 
etmekten başka şansımız yoktur. Gerek 
merkezde, gerekse ilçelerde görev 
yapan  avukatlar ımızla  ve  yargı 
mensuplarıyla sık sık bir araya gelerek, 
dayanışmanın en güzel  örneğini 
sergileyeceğiz” diye konuştu. 
Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde 
Yılmaz, Sili�e Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Köklü ve Sili�e Adalet 
Komisyonu Başkanı Fa�h Kutluboğa ise, 
bağımsız savunmanın temsilcisi olan 
avukatların  sorunlarını  çözüme 
kavuşturmak amacıyla düzenlenen bu 
t o p l a n � n ı n ,  o l u m l u  s o n u ç l a r 
yaratacağını belirterek, savunma ile 
ya rg ı n ı n  b i r  a raya  ge l m e s i  ve 
dayanışması ile hukuksuzluklarla daha 
güçlü mücadele edilebileceğini ve 
gerçek adale�n tesis edilebileceğini 
belirterek, avukatlarla yargı mensupları 
a ras ında  dayanışma  örneğ in in 
sergilenmesine öncülük eden Mersin 
Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kuruluna teşekkür e�ler. 

AVUKATLAR VE YARGI MENSUPLARI
 ‘GÜÇLÜ SAVUNMA’ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

 06.03.2019
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İçel Anadolu Lisesi öğrencileri, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret e�.
Ziyare�e Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşikboğaz, öğrencilerin 
güncel konular, hukuk sistemi, baroların işleyişi ve avukatlık 
mesleği hakkındaki sorularını yanıtlayarak, öğrencileri 
bilgilendirdi. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık 
mesleğinin ve hukuk sisteminin sorunları,  kadına yönelik 
şiddet ve çocuk is�smarı, insan hakları, hayvan hakları ve 
toplumsal sorunlar konularında Mersin Barosu olarak 
yapmış oldukları çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler 
verdi. Eği�m sistemi hakkında da öğrencilerle sohbet eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.
İçel Anadolu Lisesi öğrencileri ise Mersin Barosu'nun 
çalışmalarını tebrik ederek, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz'a  ve yöne�m kurulumuza başarılar diledi.

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMO)Başkanı Ömer Faruk Tokgöz ve yöne�m kurulu, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a makamında 
nezaket ziyare�nde bulunarak, yeni görevinin hayırlı olmasını 
temenni e�. 
Mersin Barosu’nun ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın çalışmaları, projeleri hakkında karşılıklı 
bilgi paylaşımının yapıldığı ve ken�n sorunları hakkında da 
görüşlerin sunulduğu ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Oda Başkanı Ömer 
Faruk Tokgöz ve yöne�mine çalışmalarında başarılar diledi.
Ülkenin ve ken�n sorunlarını her pla�ormda dile ge�ren 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı tebrik eden Oda 
Başkanı Ömer Faruk Tokgöz ve yöne�mi, Mersin Barosu’nu 
bu nedenle önemsediklerini ifade e�. 

BARO BAŞKANLARI: “ADALET YERİNE 
MENFAATİ ÖNE ÇIKARAN YASAL 
DÜZENLEMELERİ İSTEMİYORUZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Kırklareli Barosu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen Genişle�lmiş 
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölge Baro 
Başkanları Toplan�sı’na ka�ldı. 
24 Baro başkanının ve misafir olarak 
B u l g a r i s t a n ’ ı n  B u r g a s  B a r o s u 
temsilcilerinin ka�lımıyla 16.03.2019 
tarihinde Kırklareli’nde gerçekleşen Ege, 
Marmara ve Akdeniz Bölge Baro 
Başkanları Toplan�sı’nda, avukatlık 
mesleğinin sorunları masaya ya�rıldı ve 
çözüm önerileri sunuldu. 

Top lan�nın  gündem  maddeler i 
kapsamında; hasar danışmanlık şirketleri 
ile mücadele, avukatlık mesleğine girişte 
yapılacak sınavın hali hazırda hukuk 
fakültelerinde okuyan öğrencileri de 
kapsaması hususunda çalışma yapılması, 
stajyer avukatların stajlarını yapacakları 
avukatlık ofislerinin niteliklerinin 
belir lenmesi,  bu  hususta  asgari 
niteliklerin oluşturulması, stajyer kabul 
eden avukatların bu konuda eği�me tabi 
tutulması, stajyer avukatların staj 
yapacakları  avukatl ık  ofislerinin 
belirlenmesinde baroların ak�f rol 
alması; barolar arası ve avukatlar arası 
dayanışma amasız nasıl olması gerek�ği,  

avukatlık mesleğinin her gün kan 
kaybetmesinin önüne nasıl geçilebileceği 
ve bunun sağlanması için baroların 
avukat hakları merkezleri ve komisyon-
ların koordinasyonun sağlanması, 
Türkiye Barolar Birliği’nde birlik keseneği 
ve ölüm yardımı keseneğinin toplanma-
sına ilişkin hususlar ve avukatların maruz 
kaldığı şiddet olaylarının önüne geçilmesi 
için neler yapılabileceği konuları ele 
alınarak çözüm önerileri sunuldu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
diğer baro başkanlarının ortak hazırlamış 
olduğu toplan�nın sonuç bildirgesinde 
şu kararlar alındı: 
       (Devamı arka sayfada)

İÇEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET

MERSİN SMMO BAŞKANI VE YÖNETİMİNDEN,
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

GENİŞLETİLMİŞ EGE, MARMARA VE AKDENİZ
BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

07.03.2019

 14.03.2019

16.03.2019
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“ADALET KOMİSYONLARINDA 
BAROLARIN YER ALMASI 

ZORUNLUDUR”
 “Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz 
parçası olduğu,  avukatlara ge�rilen her 
türlü sınırlamanın özünde, yur�aşın hak 
arama özgürlüğüne ve savunma hakkına 
ge�rilmiş bir kısıtlama olduğunu, bu 
nedenle yargının eşit süjeleri arasında 
ayrımcı bir yaklaşıma tabi tutulmasının 
kabul edilemez olduğunu, ülkemizde 
yargının şeffaflaşması, hak arama 
özgürlüğünün sağlanması ve adil 
yargılanma hakkının tesisi için avukatlara 
ge�rilmiş olan tüm kısıtlamaların 
kaldırılmasının bir zorunluluk olduğu 
bilinci ile; başta ‘yargılandığımız ya da 
tutuklandığımız için değil, yalnızca adil 
yargılanma ve savunma hakkımızı 
kullanamadığımız için açlık grevindeyiz’ 
diyen tutuklu avukatlar olmak üzere, tüm 
yur�aşların adil yargılanma ve savunma 
haklarının en temel insan haklarından 
olduğunu, herkes için her zaman bu 
hakların kullandırılmasının yargının en 
asli görevi olduğunu ha�rla�yoruz.
Ortak çalışma alanlarımız olan adliyelerin 
sahiplerinin biz avukatlar olduğu gerçeği 

ile eşit süjeler olarak adliye yöne�mi ile 
ilgili karar alma süreçlerinde ve adalet 
komisyonlarında baroların yer alması 
zorunludur.

“HUKUK FAKÜLTELERİ KONUSUNDA 
ACİL DÜZENLEME YAPILMALI”

Sayılarının ih�yacın çok üzerinde, eği�m 
kalitesinin ise olması gerekenin çok 
al�nda bulunduğu herkesçe kabul edilen 
hukuk fakülteleri konusunda, acilen bir 
düzenleme ih�yacı bulunmaktadır. Başta 
profesör olmak üzere öğre�m üyesi 
sayısı, akademik kadrolarının yeterliği 
yayınlanmış akademik eser ve bunlara 
yapılan a�flar gibi kriterlerin belirlene-
rek, standartların al�nda olan hukuk 
fakültelerinin kapa�lması, diğerlerinde 
ise öğrenci sayılarının is�hdam ih�yacı 
göze�lerek azal�lması  ve  hukuk 
fakültelerine girişte öngörülen yüzdelik 

dilimin, �p fakülteleri için ge�rilen 
ölçüyle eşitlenmesi gerekmektedir. 

“AVUKATLIK SINAVININ GETİRİLMESİ 
ACİL VE ZORUNLUDUR”

Toplan�ya misafir  olarak ka�lan 
B u l g a r i s t a n ’ ı n  B u r g a s  B a r o s u 
temsilcilerinin belir�kleri  üzere, 
Bulgaristan’da  avukatl ığa  kabul 
öncesinde 3 aşamalı bir sınav yapıldığı da 
göz önüne alınıp, ar�k ülkemizde de bir 
an önce avukatlık sınavının ge�rilmesinin 
acil ve zorunlu olduğunu ha�rla�yor, 
ge�rilmesi düşünülen devlet sınavına 
hâlihazırda hukuk fakültesinde okuyan 
bütün öğrencilerin dâhil edilmesini talep 
ediyoruz. 

 “AVUKATLARA YAPILAN SALDIRILAR, 
TUTUKLAMA NEDENİ SAYILMALIDIR”

Son dönemde avukatların şiddet 
eylemlerine maruz kaldığı,  görev 
s ı r a s ı n d a  y a h u t  b ü r o l a r ı n d a 
meslektaşlarımızın öldürüldüğü ya da 
yaralandığı eylemlerin hızla ar�ğı 
görülmektedir. Avukata yapılan saldırı 
bizzat yargı faaliye�ne ve yur�aşın hak 
arama hürriye�ne yapılan saldırıdır. 
Avuka�n güvenliği adil yargılama ve 
savunma hakkının güvencesidir. Bugüne 
kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak 
her türlü saldırıda, biz imzası bulunan 
b a r o l a r  o l a r a k ,  h i ç b i r  a y r ı m 
gözetmeksizin ve nerede gerçekleşirse 
gerçekleşsin, meslektaşlarımızın yanında 
olmaya devam edeceğimizi bildiririz. 
Avukatlara yapılan saldırılarda, eylemin 
doğrudan tutuklama nedeni sayılmasını, 

bu konuda hâkim ve savcıların gereken 
hassasiye� göstermesini bekliyoruz. 

“ZORUNLU ARABULUCULUK, ŞİDDET 
MAĞDURU KADINLARIN ALEYHİNE 

SONUÇLAR DOĞURUR”
Başlangıçta yargılama hizme�nin 
alterna�fi olmadığı söylenen, ancak 
aşama  aşama  dava  şar�  hal ine 
ge�rilerek, doğrudan devle�n yargılama 
yetkisini devre dışı bırakan sözde 
alterna�f çözüm yollarının, adalete 
hizmet etmediği açıkça ortadadır. 
Kuruluş yasasında dahi adale� değil, 
menfaa� öne çıkaran bir düzenlemeyi 
kabul etmiyoruz. İş yükü ve yargılama 
sürelerinin uzunluğu, hâkim sayısının 
yetersizliği gibi sebepler, asla adale�en 
vazgeçmenin gerekçesi olamaz. Bu 
çerçevede, son günlerde gündeme 
ge�rilen aile hukuku uyuşmazlıklarında 
zorunlu arabuluculuk, uluslararası 
sözleşmeler  başta  olmak  üzere 
mevzua�mıza aykırıdır.  Özellikle çözüm 
sürecinin gizli olması nedeniyle, başta 
şiddet mağduru kadınların aleyhine 
sonuçlar doğurabilecek olup kabulü 
mümkün değildir. 
Adalet Bakanı'nın da simsar olarak 
nitelendirdiği  ve vatandaşları  da 
başvurmamaları konusunda uyardığı, 
halkın acılarından beslenen ve hak 
kayıplarına yol açan, kamu görevlisi 
ortaklarıyla birlikte suç örgütü gibi 
yapılanan hasar danışmanlık şirketlerinin 
ve adliyelerimizin çevresinde mantar gibi 
türeyen arzuhalcilerin faaliyetlerine son 
verilmesi için, gerekli yasal düzenlemeler 
acilen yapılarak vatandaşların hukuk 
güvenliği sağlanmalıdır.” 
Adana  Barosu, Afyon Barosu, Ankara 
Barosu, Antalya Barosu, Aydın Barosu, 
Balıkesir Barosu, Burdur Barosu, Bursa 
Barosu, Çanakkale Barosu, Denizli 
Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, 
Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir 
Barosu, Kırklareli Barosu, Kütahya 
Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, 
Mersin Barosu, Muğla Barosu, Sakarya 
Barosu, Tekirdağ Barosu, Uşak Barosu, 
Yalova Barosu
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Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Umut 
İlhan Durmuşoğlu,  Ankara BAM. 3. Hukuk 
Daire Başkanı Hakim İlker Koçyiğit, Hace�epe 
Ünv. Hukuk Fak. Öğre�m Görevlisi Alper 
Bulur, Mersin Arabulucular Derneği Başkanı 
Av. Arb. Buğrahan Dikici, Mersin Arabulucular 
Derneği Saymanı ve Mersin Akdeniz 
Arabuluculuk Merkezi ortağı Av. Zişan 
Ergelen,  Baro Başkanımız Av.  Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Av. Ece Kovan Demirtaş ve 
Av. Burak Can Erden’in de bulunduğu 
ziyare�e, arabuluculuk sistemi ve sistemdeki 
aksaklıklar hakkında görüşler sunuldu. Daha 
sonra konuklar, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza yeni 
görevinde başarılar diledi. 

YEŞİLBOĞAZ: “DAYANIŞMA VE 
MÜCADELE BİZİ KAZANIMA 

GÖTÜRECEKTİR”
Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş 
Şarklı ve Türkiye Barolar Birliği yöne�m 
kurulu üyesi Ali Elibol, Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
nezaket ziyare�nde bulunarak, yeni 
görevinde başarılar diledi.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve 
TBB Delegemiz Av. Levent Demir’in de 
bulunduğu ziyare�e mesleki sorunlar ve 
çözüm önerileri konuşuldu. Ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
sorunların ancak ve ancak Türkiye 
Barolar Birliği ile bölge baroları arasında 
birlik ve dayanışma sağlandığı ölçüde 
çözüme kavuşabileceğini söyleyerek, 
“Adale�n tesis edilmesi noktasında çok 
önemli görevler üstlenen baroların ve 
avukat lar ın ,  mesleğimize  sahip 
çıkabilmesi ve mesleki sorunlarımızın 
hızlı bir şekilde çözüme kavuşabilmesini 
sağlayabilmeleri için, öncelikle bölge 
baroları arasında birliğin sağlanması 
konusunda bütün barolarımız gerekli 
adımları atmalıdır.  Birlikteysek güçlüyüz. 
Dayanışma ve kararlı mücadele bizi 
kazanıma götürecek�r.

“ALDIĞIMIZ KARARLARDA EYLEME 
GEÇİLMELİDİR”

Düzgün işlemeyen ve bağımsız olmayan 
hukuk sistemimiz karşısında barolar 
o larak  sess iz  ka l ı rsak  ve  b i r l ik 
sağlayamazsak; avukatlık mesleği, 
savunma hakkı ve barolar yok olup gider. 
Bu nedenle savunma mesleğinin tahrip 
edilmek istenmesine hiçbir avukat, hiç 
biri baro sessiz kalmamalıdır. Barolar, asli 
görevi olan avukatlık hak ve yetkilerini 
layıkıyla savunmalı, avukat hak ve 
yetkilerinin geliş�rilmesi için yasama, 
yürütme ve yargı organları çerçevesinde 
gerekli etkin mücadeleyi yapmalıdır. 
Mersin Barosu olarak, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza yapılan ihlallere asla 
kayıtsız kalmadık, kalmayacağız. Her 
daim meslektaşlarımızın yanında olduk, 
tepkimizi dile ge�rdik ve haklarını aradık. 
Barolar ve avukatlar böyle zamanlarda 
kenetlenip mücadele ederek, meslek 
kuruluşumuzun var oluş amacını 
üyelerine hisse�rmelidir. Savunma 
hakkına yönelik ihlaller, saldırılar 
nereden, kimden, nasıl gelirse gelsin, 
baroların avukatların hep birlikte, buna 
karşı direnmesi asli görevidir. Bölge 

baroları toplan�larında almış olduğumuz 
önemli kararlarda eyleme geçilmelidir” 
diye konuştu.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin TBMM 
gündeminde bulunan yeni Avukatlık 
Kanunu’nun hazırlıkları aşamasında 
meclisteki hukukçu milletvekilleri ile 
temasa geçip kanunun hazırlığına 
müdahil olması gerek�ğini belir�.

“DAHA FAZLA DAYANIŞMAYA 
İHTİYACIMIZ VAR”

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş 
Şarklı ve TBB yöne�m kurulu üyesi Ali 
Elibol,  “Mesleğimizde çözülmeyi 
bekleyen birçok sorun var. Mesleki hiçbir 
sorunumuza  kayıts ız  kalamayız. 
Sorunlarımızın çözümünde daha fazla yol 
almak için daha fazla dayanışmaya, daha 
fazla birlikteliğe ih�yacımız var. Mesleki 
sorunlara karşı her daim dayanışma 
içerisinde olan Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�mini tebrik 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” 
dedi.

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANI VE ARB.
AVUKATLAR BARO BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

ADANA VE GAZİANTEP BARO BAŞKANLARI İLE 
TBB’DEN, BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

22.03.2019

29.03.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve 
yöne�m kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleşen yerel seçimlerin sonucunu 
baromuzda avukatlarımızla birlikte takip e�. 
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
koltuğuna oturmaya hak kazanan Vahap 
Seçer, seçim gecesi ilk ziyare�ni baromuza 
yap�. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
seçimi kazanan Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer’i tekbrik ederek, 
başarılar diledi.

BAŞKAN VAHAP SEÇER
SEÇİM GECESİ İLK

ZİYARETİNİ BAROMUZA YAPTI

Mersin Barosu ile Özel Mersin Yeni Ege 
Okulları arasında, indirimli eği�m hizmetleri 
sözleşmesi imzalandı.
Protokol kapsamında, Mersin Barosu üyesi 
avukatlarının ve baro personellerinin eği�m 
gören çocuklarına, 2019-2020 yılı eği�m-
öğre�m döneminde Özel Mersin Yeni Ege 
Okulları’na yap�racakları yeni kayıtlarda, ilan 
edilen güncel eği�m ücretleri üzerinden %25 
oranında eği�m indirimi sağlanacak.

MERSİN BAROSU İLE
ÖZEL MERSİN YENİ

EGE OKULLARI ARASINDA
‘İNDİRİMLİ EĞİTİM HİZMETİ’

PROTOKOLÜ İMZALANDI

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin Noter Odası’nın 5-6-
7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen 
30. Olağan Genel Kurulu’na ka�ldı.
Tek listeyle gidilen Olağan Genel Kurulda 
yeniden aday olan Mersin Noter Odası 
Başkanı Ahmet Yeşildağ’a başarılar 
dileyen Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Noterlerin yargı yükünü 
azaltması gibi, Türk hukuk sistemi 
içerisinde önemli birçok işlevi vardır. 
Görevini özveriyle sürdüren Başkan 
Ahmet Yeşildağ’ı kutluyorum” dedi.

Mersin Mezitli Master Sonax Bayisi Sa�ş ve 
Pazarlama Müdürü Funda Urkuş ve Av. 
İbrahim Halil Özdiker Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Ziyare�e Mersin Barosu ile Mersin Mezitli 
Master Sonax Bayisi Araç Uygulama Merkezi 
arasında imzalanan indirim sözleşmesi 
kapsamında, 01.04.2020 tarihine kadar 
geçerli  olmak üzere,  baromuz üyesi 
avukatlarına ve personellerine özel %25 
indirim sağlanacak�r. 

BARO BAŞKANIMIZ NOTER ODASI’NIN
30. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

MERSİN BAROSU VE SONAX ARASINDA
İNDİRİMLİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALANDI  

YEŞİLBOĞAZ:  “ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZÜN
KIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI SÜREÇTEYİZ”

Türkiye Barolar Birliği Avukat 
Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 
tara�ndan, Hatay Barosu’nun ev 
sahipliğinde Avukat Hakları 
E ğ i � m  Ç a l ı ş tay ı  ya p ı l d ı . 
Avukatlık mesleğine yönelik 
yapı lan  kıs ıt lamaların  ve 
baskıların tesadüf olmadığına 
vurgu yapan Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Örgütlü gücümüzün kırılmaya 
çalışıldığı bir süreçteyiz. Ancak, 
m e s l e k i  s o r u n l a r ı m ı z ı n 
üstesinden gelecek örgütlü güce 
sahibiz” dedi.

 “MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÜSTESİNDEN 

GELECEK ÖRGÜTLÜ GÜCE SAHİBİZ”
Hatay’da gerçekleşen çalıştaya, Mersin Barosu 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Hatay Barosu 

Başkanı Av. Ekrem Dönmez, TBB yöne�m 

kurulu üyesi Av. Ali Elibol, TBB Avukat Hakları 

Merkezi’nden sorumlu yöne�m kurulu üyesi 

Av. Gültekin Uzunalioğlu, TBB Avukat Hakları 

Merkezi Genel Sekreteri Av. Ramazan 

Çakmakçı, TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi 

Av. Şenol Yücesoy, Av. Burhan Uyan, 

Gaziantep Barosu temsilcisi ve baroların 

avukat hakları merkezi üyesi avukatlar ka�ldı.
    (Devamı arka sayfada)
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Gruplar halinde oluşturulan masada 
gerçekleşen, avukatlık mesleğiyle ilgili 
yaşanan sorunların tar�şıldığı ve çözüm 
önerilerinin değerlendirildiği çalıştayda;  
avukat hakları merkezinin görevleri, 
merkez üyesi avukatların hak ve yetkileri 
ile avukat hak ve ihlallerinde izlenmesi 
gereken prose-dürler ele alındı.
 “MESLEĞİMİZE YÖNELİK BASKILAR VE 

KISITLAMALAR TESADÜF DEĞİL”
Toplan�yı değerlendiren Başkanımız Av. 
B i lg in  Yeş i lboğaz ,  “Hak  arama 
özgürlüğünün güvencesi, savunmanın 
temsilcisi avukatlar olarak, her geçen 
gün çığ gibi büyüyen meslek sorunlarıyla 
karşı karşıyayız. Bizler; avukatların 
duruşmalardan a�ldığı, darp edildiği, 
müvekkilinin  haklarını  korurken 
tutuklandığı, demokra�k haklarını 
kullanırken yaka paça gözal�na alındığı, 
savunma hakkımızın kısıtlanmaya, 
örgütlü gücümüzün kırılmaya çalış�ğı bir 
s ü r e ç t e y i z .  M e s l e ğ i m i z e  v e 

meslektaşlarımıza yönelik yapılan bu 
kısıtlamalar ve baskılar tesadüf değildir. 
Avukatların yargının kurucu unsuru 
olduğu gerçeğinin yok sayılmasına 
yö n e l i k  b a k ı ş  a ç ı s ı n ı  m u t l a ka 
değiş�receğiz.  
Sayıları hızla artan hukuk fakültele-
rindeki eği�m sorunu, avukatların iş 
alanlarının daral�lmasına karşı yeni iş 
alanlarının yara�lması, mesleğe kabulde 
s ı n a v  s i s t e m i n i n  g e � r i l m e s i , 
meslektaşlarımızın sosyal güvencelerini 
sağlamaya ve ekonomik sorunları 
doğuran nedenleri ortadan kaldırmaya 
d e k  t ü m  s o r u n l a r ı m ı z a  k a r ş ı 
mücadelemizi barolarımızla el birliği ile 
sürdüreceğiz. Sorunlarımız ağır olsa da, 
mücadele koşullarımız zor da olsa, tüm 
barolarımızla ve avukatlarımızla birlik 
olup, mesleki sorunlarımızın üstesinden 
gelecek örgütlü bir güce sahibiz. Bu 
nedenle bu çalıştayı çok önemsiyoruz” 
diye konuştu.

Mersin Barosu ile Antmen Bisiklet Firması 
arasında imzalanan indirim protokolü 
kapsamında; avukatlarımıza ve stajyer 
avukatlarımıza, tüm bisiklet markalarında 
liste fiya� üzerinden nakit ödemede %15, 
kredi kar�na taksitli alışverişte ise %10 
indirim uygulanacak�r. Bisiklet tutkunu 
meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan yerel seçimlerin ardından, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen 
Vahap Seçer’i makamında ziyaret ederek, 
yeni görevinde başarılar diledi. 
B a ş ka n  Ya rd ı m c ı m ı z  Av.  Fat m a 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Bilgehan Yaşa, Av. Cihan Öktem ve Av. 
Burak Can Erden’in de eşlik e�ği 
ziyare�e, Mersin’in sorunları hakkında 
sohbet edildi.  Ken�mizin her ilçesinin 
ayrı  bir  değere,  ayrı  bir  ya�rım 
potansiyeline sahip olduğuna vurgu 
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz,  “Her ilçemiz ayrı bir ya�rım 
merkezi olmalı. Merkez, ilçeler ve 
mahalleler arasındaki dengesizlikler 
giderilmelidir. Gerek hizmet anlamında, 
gerekse sosyal, ekonomik ve kültürel 

anlamda adil bir kent is�yoruz ve bunu 
gerçekleş�rmek mümkün. Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe 
belediye başkanları, kendi içlerinde hiçbir 
siyasi görüş ayrımı yapmadan el ele 
vererek; Mersin Barosu başta olmak 
üzere, kurumların, odaların ve sivil 
toplum örgütlerinin de desteğini alarak 
bu gerçekleş�rebilir. Mersin merkez ve 
ilçelerinin her anlamda eşit bir şekilde 
kalkınmaya ih�yacı var. Toplumsal 
kalkınmanın sağlanması için Mersin 
Barosu olarak destek vermeye, ortak 
projelerde yer almaya hazırız” diye 
konuştu.

VAHAP SEÇER: “EŞİTLİK ANLAYIŞINI 
BENİMSİYORUZ”

Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer ise, ken�n kalkınmasına katkı 
sağlayacak yenilikçi, sosyal ve ekonomik 
projeleri hayata geçirmenin hazırlığı 
içerisinde olduklarını belirterek, “İnsan 
ayrımı yapmamayı, eşitlik anlayışını 
benimseyerek;  Mersin  merkeze, 
ilçelerimize ve mahallerimize eşit hizmet 
sunacağız. Ken�n kalkınması için, sosyal 
ve kültürel gelişiminin sağlanması için ilçe 
belediyeleriyle, kurumlarla ve sivil toplum 
örgütleriyle işbirliğine önem veriyoruz. 
Toplumsal bilinçlenmede önemli bir 
kurum olan Mersin Barosu ile ortak 
projelerde yer almaktan mutluluk 
duyarız” şeklinde konuştu.

BİSİKLET TUTKUNU
AVUKATLARIMIZA

ÖZEL İNDİRİM

YEŞİLBOĞAZ: “ADİL BİR KENT İSTİYORUZ”

15.04.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
yöne�m kurulumuzla birlikte Mersin 
Büyükşehir Belediyesi avukatlarını ziyaret 
e�.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görev 
yapan meslektaşlarını ziyaret eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av. Bilgehan Yaşa, Av. 
Burak Can Erden ve Av. Cihan Öktem ile 
birlikte meslektaşlarının mesleki 
sorunlarını dinleyerek, sorunlara yönelik 
yapılacak olan çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi.
Kamu, özel kurum ve kuruluşları ile 
sözleşmeli olarak çalışan avukatların, 
kurumları ile yapmış oldukları sözleşme-
lerin, avukatlık asgari ücret tarifesi ile 
avukatlık yasasına aykırılık teşkil etmekte 
olduğunu belirten Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Avukatlarımızın bu konudaki 
mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin 
çalışmalar başlatacağız. 
Ayrıca, meslektaşlarımızın kazandıkları 
vekâlet  ücret ler in in  tamamının 
kendilerine ödenmesi hususunda yasal 
değişiklik gerek�ren çalışmayı, diğer 

barolarla ve Türkiye Barolar Birliği ile 
işbirliği yaparak gerekli girişimlerde 
bulunacağız.
 Bunların yanı sıra, meslektaşlarımızın 
mesleki sorumluluk sigortası kapsamında 
güvence al�na alınması için gerekli 
çalışmaları yağacağız. Fiziki çalışma 
koşullarının mesleğe yakışır  hale 
ge�rilmesi gerekmektedir.  Bu da 
meslektaşlarımızın verimi ar�racak�r. 

Kamu, özel kurum ve kuruluşlarda görev 
yapan meslektaşlarımızın sorunlarına 
yönelik gerekli adımları atacağız” diye 
konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduklarını ifade 
eden Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 
görev yapan avukatlarımız, kendilerine 
destek olan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza 
teşekkür e�.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 31 
Mart 2019 tarihinde yapılan yerel 
seçimlerin ardından Yenişehir Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Abdullah Özyiğit’e 
nezaket ziyare�nde bulunarak, yeni 
görevinin ken�mize hayırlı olmasını 
temenni e�.

“EN ÖNEMLİ YATIRIM, İNSANA 
YAPILAN YATIRIMDIR”

Başkan  Yardımcımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Ece Kovan Demirtaş, Av. Burak Can 
Erden ve Av. Bilgehan Yaşa’nın da 
bulunduğu ziyare�e, iki kurum arasında 
yapılabilecek ortak projeler hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. En önemli 

ya�rımın, insana yapılan ya�rım 
olduğuna vurgu yapan Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'nin en 
kozmopolit şehri olan Mersin’de, çağdaş 
bir toplumun gereği olan sosyal 
bütünleşmenin önemli bir sorun 
olduğuna vurgu yaparak, bu yönde 
kurumlarla işbirliği içerisinde olup ortak 
çalışmalarla olumlu geri dönüşümler 
sağlayacağına inandığını söyledi. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
konuşmasında ayrıca, Başkan Abdullah 
Özyiğit’in sorun çözen bir belediyecilik 
anlayışıyla hizmet edeceğine inandığını 
ifade ederek, kendisine yeni görevinde 
başarılar diledi.
Ziyare�en memnuniye�ni ifade eden 
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah 
Özyiğit ise, Yenişehir ilçesinin vizyonunu 
değiş�recek projelere kafa yoracaklarını 
belirterek; olmazsa olmazları olan sosyal 
sorumluluk projelerinde ise, topluma 
yön veren bir kurum olan Mersin 
Barosu’nun da fikirlerini alarak ve 
baroyla işbirliği içerisinde olarak 
çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZ,
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVUKATLARINI ZİYARET ETTİ

YEŞİLBOĞAZ: “MERSİN’DE SOSYAL BÜTÜNLEŞME SAĞLANMALI”

18.04.2019

18.04.2019



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

www.mersinbarosu.orgwww.mersinbarosu.org

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 31 
Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin 
ardından Akdeniz Belediye Başkanlığı’na 
seçilen Mustafa Muhammed Gültak’ı 
makamında ziyaret  ederek,  yeni 
görevinin kendisine ve Akdeniz ilçesine 
hayırlı olmasını temenni e�. 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av.  Ece Kovan 
Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa ve Av. Burak 

Can Erden’in de eşlik e�ği ziyare�e, 
ken�n ve Akdeniz ilçesinin sorunlarının 
dile ge�rildi. Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Son yıllarda yoğun göç alan 
Mersin, özellikle Suriye savaşından sonra 
nüfusu hızla artan şehirlerin başında 
geliyor. Akdeniz ilçesi, nüfus bakımında 
yoğun ve merkezde olması sebebiyle 
Mersin’in kalbi konumundadır.  Günlük 
yaşamın bu kadar hareketli olduğu bir 
ilçe olan Akdeniz, hizme�en mahrum 

kalan bir bölgedir. Özellikle altyapı 
yetersizliği, ekonomi, hava kirliliği, 
görüntü kirliği, Akdeniz ilçesinin en 
önemli sorunlardır. Akdeniz’de insan 
odaklı projeler yapılmalı, insanca yaşama 
koşulları  oluşturulmalıdır.  İlçenin 
sorunları mercek al�na alınıp, sorunlara 
köklü çözümler üre�lmelidir. Halka 
hizmet siyaset üstü olmalıdır. Bu nedenle 
bütün ilçe belediyeleri ve Büyükşehir 
Belediyesi el birliğiyle, ortak akılla 
hareket etmelidir. Kurumların ve sivil 
toplum örgütlerinin de görüşleri 
ötelenmemelidir. Toplumsal projelerde 
Akdeniz Belediyesi ile işbirliği ve güç 
birliği yapmaya hazırız” diye konuştu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa 
Muhammed Gültak ise, hizmet için 
göreve geldiklerini belirterek, “Akdeniz 
ilçesini cazibe merkezi yapacak projeleri 
hayata geçireceğiz. Gücüne ve başarısına 
inandığımız  Mersin  Barosu’nun, 
toplumsal projelerimizin içerisinde yer 
almasından mutluluk duyarız” şeklinde 
konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Toroslar Belediye Başkanı 
Atsız Afşın Yılmaz’a nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Kent ve ülke sorunları üzerine sohbe�n 
edi ldiği  z iyare�e  konuşan  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
belediyelerin siyaset yeri değil, hizmet 
yeri olduğunu ifade ederek, “TÜİK’in 
yap�ğı bir araş�rmaya göre, 2018 yılında 
Türkiye’nin en mutlu şehri sıralamasında 
Mersin, yüzde 52,84 ile 71’inci sırada yer 
almış�r. Mersin neden en mutlu şehir 
olmasın?  Mersin’ in  mutlu  şehir 
olabilmesi için öncelikle kadınlarımızın ve 
çocuklarımızın hakları korunarak, onların 
mutlu olabilmeleri sağlanabilmeli. Tüm 
kurumlar ve sivil toplum örgütleri, 
ken�mizde insan odaklı sosyal projelerde 
bütünleşmelidir. Bunların yanı sıra, 
ken�miz ya�rımcıların cazibe merkezi 
olabilmeli, doğa katliamına karşı güç 
birliği  yapılmalıdır.  Bu konularda 
belediyelere  de  büyük  görevler 
düşmektedir. Mersin Barosu olarak, 

mutlu Mersin için Toroslar Belediyesi ve 
tüm kurumlarla el ele vermeye hazırız” 
dedi.
 Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Başkan Atsız Afşın Yılmaz da 
b e l e d i ye  ça l ı ş m a l a r ı  h a k k ı n d a 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a bilgi 

verdi. Başkan Atsız Afşın Yılmaz, “Bir 
hukukçu olarak, adaletli ve eşit, insan 
o d a k l ı  h i z m e t  ü r e t m e  g a y r e � 
içerisindeyiz. Toplumsal kalkınmaya katkı 
sağladığımız hizmet maratonumuzda, 
Mersin Barosu ile işbirliği içerisinde 
olmaktan onur duyarım“ diye konuştu. 

YEŞİLBOĞAZ: “AKDENİZ’DE İNSANCA
YAŞAMA KOŞULLARI OLUŞTURULMALI”

YEŞİLBOĞAZ:  “MERSİN NEDEN EN MUTLU ŞEHİR OLMASIN?”
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HSK VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

38. Baro Başkanları Toplan�sı, Türkiye 
Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Me�n Feyzioğlu, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ile birlikte 70 baro başkanının 
ka�lımıyla yapıldı.
TBB Toplan� Salonu'nda gerçekleşen 
toplan�nın gündem maddesi kapsamın-
da; Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu 
ve 70 baro başkanı ile birlikte, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve HSK 
Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ı ziyaret 
ederek, Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp 
ederek işkenceye maruz bırakanlar, olayı 
görmezden gelenler, tutuklamaya sevk 
edenler, adli kontrol tedbiri uygulayanlar, 
işkence yapanlarla ilgili soruşturma 
açmayanlar ve suçu ihbar etmeyenler 
hakkında HSK ve Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına suç duyurusunda bulundu.
13.04.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
korumaları tara�ndan Muğla Barosuna 
kayıtlı Av. Sertuğ Sürenoğlu’nun, darp 
ederek işkence edilmesine yönelik, ‘darp 
olayına müdahale etmeyen polis memuru 
hakkında TCK’nın 257. maddesi uyarınca, 
görevi ihmal ve TCK’nin 279. maddesi 
uyarınca kamu görevlisinin suçu bildir-
meme suçlarından kamu davası açılması’ 
talebinde bulunarak,  Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Sulh Ceza Hâkimi hakkında 
da suç duyurusunda bulunuldu.
Toplan�nın ardından Türkiye Barolar 
Birliği ve baroların ortak imzasıyla 
yayınlanan sonuç bildirgesinin girişinde, 
"Avukatlık mesleğinin ve hukuk devle�nin 
içinde bulunduğu sorunlar dağ gibidir. 
Ar�k tahammül  sınırının  sonuna 
gelinmiş�r" denildi.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlığa karşı suç sayılan işkencenin, 
hiçbir kişiye yapılmasını asla kabul ede-
meyecek biz avukatlar, kimliği ile avukat 
olduğunu ortaya koyan meslektaşımıza 
yapılmaya devam edilen işkenceyi, 
mesleğimize ve haklarını savunmakla 
yükümlü olduğumuz tüm vatandaşları-
mıza yapılmış sayıyor ve şiddetle 
kınıyoruz. Elbe�e sadece kınamak yeterli 
değil. Sonuna kadar takip de edeceğiz.
İşkence suçunu işleyenler, bu suçu 
gördükleri halde görmezden gelenler, 
işkence mağduru vatandaşı tutuklamaya 
sevk edenler,  adli  kontrol tedbiri 
uygulayanlar, bunu yaparken işkence suçu 
failleriyle ilgili  derhal soruşturma 
açmayanlar ve suçu ihbar etmeyenler 
hakkında da Türkiye Barolar Birliği ve tüm 
Barolarımızla birlikte suç duyurusunda 
bulunuyoruz. Biz Türkiye Barolar Birliği, 
Barolar ve avukatlar, işkence ve kötü 
muamelenin tüm kalın�ları ülkemizden 
kazınıncaya kadar durmak bilmeden 
mücadeleye devam edeceğiz. Meslektaşı-
mız Avukat Sertuğ Sürenoğlu'na yapılan 
işkencenin faillerinin hukuk önünde 
cezalandırılmasını sağlayacağız."

“SOMA VE ÇORLU KARARLARI, 
VİCDANLARI VE HUKUKU TATMİN 

ETMEDİ”
Toplan�da tek tek söz alan baro 
başkanları, gündemde yer alan konularla 
ilgili görüşlerini dile ge�rdi. Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, Manisa Soma’da 301 
madencinin ölümüne sebep olan 
katliamın 18.04.2019 tarihinde görülen 
davasında verilen ödül gibi tahliyeyi 
kınayarak, “5’i tutuklu 51 sanıklı davanın 
temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge 
Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 
mahkemenin verdiği kararı onadı. 

Mahkeme, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Yöne�m Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı 
tahliye etmesinin yanı sıra, şirke�n 3 yıl 
maden işletmeme cezası kararını da 
kaldırdı. Ayrıca, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 
25 kişinin haya�nı kaybe�ği, 328 kişinin 
yaralandığı tren kazasının soruşturması 
gelişigüzel yapılmaktadır. Sadece alt düzey 
4 görevliye takdirle ölüme ve yaralamaya 
sebebiyet verme şeklinde iddianame 
düzenlenmesi kabul edilemez. Soma ve 
Çorlu kararları, vicdanları ve hukuku 
tatmin etmemiş�r” diye konuştu.
Yeşilboğaz  konuşmasında ayrıca, 
“Avukatlık mesleğine ve avukatlara 
yönelik baskılar her geçen gün artmakta, 
avukatlar haksız yere tutuklanmaktadır. 
Ancak bu eylemler vatandaşlara da çok 
fazla yapılmakta, ha�a ‘yanlışlıkla!’ 
öldürebilmekte. Avukat haklarının ve 
insan haklarının korunması için hep 
mücadele edilmesi gerekmektedir” 
şeklinde konuştu.

VERİ PAYLAŞIM PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

Toplan�nın diğer gündem maddesi 
kapsamında; Tapu Ve Kadastro Verilerinin 
Paylaşımı Hakkında Yönetmelik hükümleri 
uyarınca, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği 
arasında veri paylaşımı protokolü 
imzalandı.
Toplan�da, geç�ğimiz günlerde vefat 
eden Uşak Baro Başkanı Av. Kazım Kargı 
anıldı.

BARO BAŞKANLARI VE TBB, 
AVUKATA İŞKENCEYE GEÇİT VERMEDİ

19.04.2019 
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Tahkim 
Merkezi üyelik seçimi için oy kullanıldı. Seçim sonunda Düzce 

Baro Başkanı Av. Azade Ay, 
Çankırı Baro Başkanı Av. Erkan 
Köroğlu, Çanakkale Baro Av. 
Bülent Şarlan ve Ankara Barosu 
mensubu meslektaşımız Av. 
Mehmet Rifat Bacanlı İstanbul 
Tahkim Merkezi üyeliğine seçildi.
Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, seçilen meslektaş-
larını tebrik ederek başarılar 
diledi.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve Şanlıurfa 
Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel,  tüm baro başkanlarına ve 
avukatlara; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te 34 
kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba 
saldırısıyla ilgili  9 Mayıs’ta görülecek olan 9. duruşmaya 
ka�larak, davaya sahip çıkma çağrısında bulundu. Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak 9 
Mayıs’ta Suruç’tayız. Suruç davasının bekçisiyiz” dedi.

“AKLIMIZLA, VİCDANIMIZLA VE HUKUKLA DALGA 
GEÇİLMEDEN SONUÇLANMALI”

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. 
Abdullah Öncel’e maka-
mında nezaket ziyare-
�nde bulunarak, yeni 
görevinin hayırlı olmasını 
diledi ve mesleki sorun-
ların çözümüne yönelik 
a � l a c a k  o l a n  o r t a k 
adımlar hakkında görüşler 
sunuldu.  İnsanlığa karşı 
işlenen katliam davasının; 
aklımızla, vicdanımızla ve 
hukukla dalga geçilme-
den,  evrensel  hukuk 
kuralları çerçe-vesinde 
sonuçlanmasını temenni 
ediyoruz. Mersin Barosu 
olarak Suruç katliamı 

davasına ka�lıp, davanın bekçisi olacağız. Barolar ve avukatlar 
arasındaki güç birliği sadece bizleri değil, toplumumuzu da 
güçlendirir, halkın adalete kavuşmasına önemli ölçüde katkı 
sağlar. Bu nedenle hak, hukuk ve adalet için Mersin Barosu 
olarak 9 Mayıs’ta Suruç’tayız” diye konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Şanlıurfa Barosu 
Başkanı Av. Abdullah Öncel ise, Suruç davasına sahip çıkmanın; 
insanlığa, adalete ve hukuka sahip çıkmak olduğunu 
vurgulayarak, destek veren Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
teşekkür e�.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ahmet Çamsarı, Baro Başkanımız Av. 

Bi lgin Yeşi lboğaz'a makamında 

nezaket ziyare�nde bulundu. 

Yöne�m kurulu üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve 

Mersin Üniversitesi Hukuk Müşaviri Av. Türkan Uğur 

Can'ın da eşlik e�ği ziyare�e, iki kurum arasında devam 

eden protokol kapsamında, eği�m, sosyal ve kültürel 

faaliyetler alanlarında yapılacak olan yeni projeler 

hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyare�en mutluluk 

duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 

Yeşilboğaz, bilimin gelişmesinde büyük rol oynayan 

Mersin Üniversitesi ile ortak projelerde yer almayı 

önemsediğini belir�.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise,  toplumsal sorunlara 

dokunan bir kurum olan Mersin Barosu ile işbirliği 

içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz'a ve yöne�m 

kurulumuza yeni görevinde başarılar diledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Fotoğraf Derneği 
tara�ndan Çernobil faciasının 33. yıldönümü anısına 
düzenlenen, ‘Büyükeceli’ konulu fotoğraf gösterisine ve 
söyleşiye ka�ldı.
Fotoğraf sergisinin, Çernobil felake�ni gözler önüne sermek için 
önemli bir etkinlik olduğunu belirten Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, sergide emeği geçen herkese teşekkür e�.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ
ÜYELİK SEÇİMİ YAPILDI

YEŞİLBOĞAZ:  “SURUÇ
DAVASININ BEKÇİSİYİZ”

REKTÖR PROF. DR.
AHMET ÇAMSARI'DAN,
BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ'A ZİYARET

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,
‘BÜYÜKECELİ’KONULU FOTOĞRAF SERGİSİNE KATILDI

28.02.2019
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YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATLIĞIN YARININI 
KURTARMAK, ÜLKENİN YARININI 

KURTARMAKTIR”
Türkiye Barolar Birliği 35. Olağan Mali 
Gene l  Kuru lu ,  4 -5  May ıs  2019 
tarihlerinde Samsun Barosu’nun ev 
sahipliğinde Samsun’da yapıldı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle 
Samsun’da düzenlenen Türkiye Barolar 
Birliği 35. Olağan Mali Genel Kurulu’na, 
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz 
Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. 
Kazım Yüksel, TBB Delegelerimiz Av. 
Mutlay Halide Başar, Av. Levent Demir, 
Av. Hakan Kendirci, Av. Mehmet Zeki 
Demir, Av. Özgür Özbek, Av. Hilmi Kartal 
Er, Av. Mustafa Selaha�n Gül, Av. Erhan 
Taşmertek, TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu, 

TBB yöne�m kurulu, 79 ilin baro 
başkanları, 81 ilin TBB delegeleri, 
avukatlar, hukukçular, kent protokolü ve 
milletvekilleri ka�ldı.
Genel kurul öncesi, Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışının 100. yılı nedeniyle Atatürk 
Anı�’na çelenk koyan avukatlar, saygı 
duruşunun ardından hep birlikte İs�klal 
Marşı’nı okudu.  
Daha sonra mali içerikli konuların 
görüşüldüğü ve Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın divan üyeliğinde yer 
aldığı genel kurulun açılış konuşmasını 
yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Me�n Feyzioğlu, "Samsun'da şu sözü bir 
kez daha size TBB Yöne�m Kurulu olarak 
veriyorum:  Gazi  Mustafa  Kemal 
Atatürk'ün ışıklı yolunda, hukukun 
üstünlüğü mücadelesinde yorulmak yok, 
dinlenmek yok. Hedef, çağdaş uygarlık 
seviyesinin üstüne hep birlikte çıkmak. 

Bu ken�en aldığımız heyecanla ortak 
a k l a ,  i y i y e ,  d o ğ r u y a ,  b i r l i ğ e 
ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

“RADİKAL ADIMLAR ATILMALI”
Hukukun,  yargının  ve  avukat l ık 
mesleğinin sorunlarının dile ge�rilip 
çözüm önerilerinin sunulduğu genel 
kurulda Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, savunma mesleğinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik siyasi saldırıların ve 
avukata yönelik her türlü şidde�n önüne 
geçilmesi için tüm baroların, Türkiye 

Barolar Birliği öncülüğünde gerekli 
radikal adımları atması ve mücadele 
etmesi  gerek�ğini  vurgulayarak, 

“Savunmaya yönelik yapılan şiddet ve 
siyasi  saldırı lar,  belleklerimizde 
unutmayacağımız yaralar açmış�r. Her 
gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Meslektaşlarımız sokakta, 
bürolarında saldırıya uğramakta, 
öldürülmektedir. Meslektaşlarımız 
adliyelerden, duruşma salonlarından 
s ü r ü k l e n e re k  ç ı ka r � l m a k ta d ı r. 
Meslektaşlarımız, sırf adalet yolunda 
mücadele e�ği için asılsız iddialarla 
tutuklanmaktadır. Devir birlik vak�, 
b i r l i k t e  m ü c a d e l e  e t m e  va k � . 
Unutulmamalıdır ki, avukatlığın yarınını 
kurtarmak, ülkenin yarınını kurtarmak�r. 
Bu nedenle kim ne görüşte olursa olsun, 
avukatlık mesleğinin onuru ve yarınları 
i ç in  b i r l ikte  hareket  etmel iy iz . 
Cübbelerimizi kimsenin sır�mızdan 
çıkartmaya gücünün yetmeyeceği 
bilinmelidir” diye konuştu.
TBB Başkanı Me�n Feyzioğlu'nun TBB 
faaliyetlerine il işkin  sunumunun 
ardından 2017-2019 yılları çalışma 
raporu üzerine müzakerelere geçildi. 
Toplan�da yapılan oylama sonucunda, 
A v.  P r o f.  D r.  M e � n  F e y z i o ğ l u 
başkanlığındaki TBB Yöne�mi, genel 
kurul üyeleri tara�ndan ibra edildi.
TBB 35. Olağan Genel Kurulu, Birlik 
Başkanı Me�n Feyzioğlu'nun kapanış 
konuşması ile sona erdi.

BARO BAŞKANIMIZ, YÖNETİM KURULUMUZ VE TBB
DELEGELERİMİZ, TBB. 35 OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNA KATILDI

 04.05.2019 
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 31 Mart yerel seçimlerin 
ardından yeniden seçilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet 
Tarhan’a nezaket ziyare�nde bulundu. Ziyaret kapsamında, iki 
kurumun işbirliğinde, kadınlara ve çocuklara yönelik yapılan 
farkındalık çalışmalarının, yeni dönemde de devam edeceği 
konusunda ortak görüşe varıldı.
Saymanımız Av. Kazım Yüksel ve yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Bilgehan Yaşa’nın da eşlik e�ği ziyare�e, ülke ve kent gündemi 
hakkında sohbet edildi. Ülke olarak toplumsal huzura ve barışa 
ih�yacımız olduğunu vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Toplum barış, huzur ve adalet is�yor. Toplumsal 
huzur ancak, farklılıklara hoşgörü ve çözüm odaklı bakabilmekle 
sağlanabilir. Yerelde toplumsal barışı sağlamakta, yerel 
yöne�mlere, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına önemli 
görevler düşüyor” diye konuştu.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, toplumda sosyal dengenin ve 
huzurun sağlanması için, dezavantajlı grupların sosyal, 
ekonomik, psikolojik sorunlarının çözümüne, sosyal 
entegrasyonunun sağlanmasına yönelik projeler üre�lmesi 
gerek�ğini belirterek, “Bir toplumda kadınlar ve çocuklar ne 
kadar mutlu ise, o toplum da o kadar mutlu olur. Mezitli 
Belediyesi ile kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik yap�ğımız 
ortak çalışmaların, yeni dönemde de devam etmesinden büyük 
mutluluk duyarız. Başarılı bir sosyal belediyecilik örneği 
göstererek yeniden güven tazeleyen Mezitli Belediye Başkanı 
Sayın Neşet Tarhan’ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” diye konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu belirten Mezitli Belediye 
Başkanı Neşet Tarhan ise, Mersin Barosu ile imzaladıkları ‘Sosyal 
Hizmete, Sosyal Yardıma, Hukuki Korumaya İh�yaç Duyan 
Kadınlara Yönelik İşbirliğini Protokolü’ ve ‘Çocuk Refahı, 
Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışma Protokolü’ kapsamında yapmış 
oldukları eği�m ve farkındalık çalışmalarının, olumlu 
ne�celerini görmekten son derece mutlu olduklarını ifade e�.

Mersin Barosu Başkanımız Av.  Bilgin 
Yeşilboğaz, Saymanımız Av. Kazım Yüksel ile 
birlikte Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Önder Gürbüz’e nezaket ziyare�nde 
bulundu.
Kurumlar arası  dayanışmanın önemli 
olduğunu belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Garnizon Komutanı Önder 

Gürbüz’e çalışmalarında başarılar diledi.
Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz 
ise nezaket ziyare�nden mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza kurumlar 
a r a s ı  i ş b i r l i ğ i n e ,  d a y a n ı ş m a y a  v e 
yardımlaşmaya önem verdiklerinden dolayı 
teşekkür e�.

YEŞİLBOĞAZ:  “TOPLUMSAL
HUZURA İHTİYACIMIZ VAR”

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, 
GARNİZON KOMUTANI GÜRBÜZ’E ZİYARET

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a iade-i ziyare�e bulundu.
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem 
ve Av. Bilgehan Yaşa’nın da bulunduğu ziyare�e konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, avukatların adliyede ve 
karakollarda yaşamış oldukları sıkın�ları dile ge�rerek, adale� 
savunan avukatların, görevlerini ifa ederken yaşadıkları 
sorunların çözümü için Emniyet 
Müdürü Mehmet Şahne’den 
destek istedi.  Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Avuka�n 
işinin aksaması, vatandaşın 
adalete erişiminin aksaması 
demek�r” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu 
ifade eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, İl Emniyet 
Müdürlüğü’nü, özellikle asayiş 
ve  uyuşturucu  i le  etk in 
mücadelesindeki başarısından 
dolayı tebrik ederek, İl Emniyet 
Müdürü Mehmet Şahne’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise, hak için 
mücadele eden avukatların karakollarda ve adliyede yaşamış 
oldukları sorunlarla ilgileneceğini ve avukatların mesleklerini ifa 
ederken herhangi bir sorun yaşamaması için elinden geleni 
gayre� göstereceğini söyledi. Avukatlar ile emniyet güçlerinin 
aynı amaç için çalış�klarını, birlikte hareket etmeleri 
durumunda Mersin'in daha yaşanabilir ve daha sorunsuz bir 
kent olacağını sözlerine ekleyen İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Şahne, Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yöne�m 
kurulumuza çalışmalarında başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ:  “KARAKOLLAR VE
ADLİYELERDEKİ AKSAKLIKLAR
ADALETE ERİŞİMİ AKSATIYOR”
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO)Başkanı Ömer 
Faruk Tokgöz ve yöne�m kuruluna iade-i ziyare�e bulundu.
Mersin Barosu’nun ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın çalışmaları, projeleri hakkında karşılıklı 
bilgi paylaşımının yapıldığı ve ken�n sorunları hakkında da 
görüşlerin sunulduğu ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMO)Başkanı Ömer Faruk Tokgöz ve yöne�m kurulu; 
ülkenin ve ken�n sorunlarını her pla�ormda dile ge�ren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, ülke ve kent 
ekonomisinin güçlenmesinde önemli rol oynayan Oda Başkanı 
Ömer Faruk Tokgöz ve yöne�mine çalışmalarında başarılar 
dileyerek, bu dönem başkanlık görevini devredecek olan 
Başkan Ömer Faruk Tokgöz’ü, SMMO’ya verdiği katkı ve 
emeklerinden dolayı tebrik e�.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, MERSİN
SMMO BAŞKANI VE YÖNETİMİNE ZİYARET

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m 
kurulumuzla birlikte, TÜRKONFED ile İstanbul Poli�kalar 
Merkezi (İPM) işbirliğinde hazırlanan, Çukurova Sanayici ve İş 
İnsanları Federasyonu (Çukurova SİFED) ile Mersin Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) ev sahipliğinde 
düzenlenen, 'Kent-Bölge: Yerel Yöne�mde Yeni Dinamikler 
Raporu', toplan�sına ka�ldı.
Kent protokolü, oda, kurum ve sivil toplum örgütleri 
temsilcilerinin ka�lımıyla gerçekleşen toplan�yı değerlendiren 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İnsan hak ve 
özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün sağlanıp korunması, bir 
ülkenin kalkınmasının ana unsurudur. Ekonomik kalkınma, 
barış, birlikte yaşam, refah için; demokrasi ve hukuk devle�nin 
varlığı son derece gereklidir” dedi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Toros Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek'i makamında 
ziyaret e�. 
Ziyare�e Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve yöne�m kurulu 
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem' de bulundu. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Vekili 
Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mersin Barosu'nun 
geleceğin hukukçularının ye�şmesine büyük katkı 
sunduğunu belirterek, "Mersin Barosu ile yapmış 
olduğumuz işbirliğiyle öğrencilerimizin, kendi alanında 
deneyimli avukatlar tara�ndan eği�m görmesini çok 
önemsiyoruz. Öğrenciler genellikle üniversitede teorik 
dersler gördüğü için, çalışma haya�na başladıklarında 
pra�kte yetkin olmamalarından kaynaklı bilgi eksikliği 
yaşamaktadır. Mersin Barosu'nun vermiş olduğu 
eği�mler ve seminerlerle, öğrencilerimiz meslekte pra�ği 
de öğrenmiş oluyor. Meslek Yüksekokulu Adalet bölümü 
öğrencilerimize eği�m desteği veren Mersin Barosu'na 
teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ise, Toros 
Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek, "Avukatlık mesleğinde pra�k 
uygulama çok önemlidir. Aksi takdirde bu eksiklik, 
vatandaşların haklarına ulaşmakta zorluk çekmesine de 
neden olmaktadır. Meslek Yüksekokulu Adalet bölümüne 
yö n e l i k ,  h u ku k  a l a n ı n d a  d a h a  fa z l a  n e l e r 
yapabileceğimizle ilgili planlamalar yapmaktan mutluluk 
duyarız. Mesleki eği�min yanı sıra üniversite bünyesinde; 
kadın, çocuk ve insan hakları alanlarında konferans ve 
seminerler yaparak katkıda bulunmak isteriz. Başarılı 
bilimsel çalışmalara imza atan Toros Üniversitesi ile sosyal 
projelerde yer almaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:  “KALKINMA İÇİN HUKUK
DEVLETİNİN VARLIĞI GEREKLİDİR”

MERSİN BAROSU VE
TOROS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR07.05.2019

10.05.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay, 
yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Ece Kovan 
Demirtaş ve Av. Bilgehan Yaşa ile birlikte, 
Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat 
Lokmanoğlu'na ve yöne�m kuruluna 
iade-i ziyare�e bulundu.
Kent gündeminin değerlendirildiği ve 
Türkiye’deki ekonomik krizin deniz 
�care�ndeki olumsuz etkileri üzerine 
sohbe�n yapıldığı ziyare�e Oda Başkanı 
Cihat Lokmanoğlu, krizin birçok sektörü 
etkilediği gibi, denizcilik sektörünü, 
ithalat ve ihraca� da olumsuz etkilediği-ni 
söyledi. Ziyare�en mutluluk duydu-ğunu 
i fa d e  e d e n  O d a  B a ş ka n ı  C i h a t 
Lokmanoğlu, Mersin Barosu’nun çalış-
malarını yakından takip e�klerini 
söyleyerek, Baro Başkanımıza ve yöne-
�m kurulumuza çalışmalarında başarılar 
diledi.  Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-

boğaz ise, Akdeniz'in dünyaya açılan bir 
kapısı olan Mersin'de, ihracatlarda yaşa-
nan daralmaların, kent ve ülke ekonomi-

sini olumsuz etkilediğini söyleyerek, acil 
eylem planı yapılması gerek�ğini 
vurguladı. 

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM
KURULUMUZDAN DENİZ TİCARET ODASINA ZİYARET

Mersin Barosu, Mersin Kent Konseyi, Mersin Nükleer 
Pla�ormu ve Çevre Mühendisleri Odası işbirliğinde; 
Mersin’deki çevre sorunlarının çözümüne yönelik 
a�lması gereken adımlarla ilgili ilk hazırlık toplan�sı 
yapıldı. Toplan�da, nükleer santrale karşı eylem hazırlığı 
ve Mersin’de balık çi�liği kurak için ÇED olumlu raporu 
alan 22 firmaya dava açılmasına karar verildi. 
Mers in  Kent  Konsey i ’nde 
düzenlenen toplan�ya, Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşi lboğaz,  Kent  ve  Çevre 
Komisyonu üyemiz Av. Murat 
Akın,  Mersin Kent Konseyi 
Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, 
NKP Dönem Sözcüsü Osman 
Koçak, Çevre Mühendisleri Odası 
Mersin Şube Başkanı Sinan Can 
ka�ldı. 
Toplan�da Mersin’de balık çi�liği kurmak için ÇED 
olumlu raporu alan 22 firmaya dava açılmasına, 
Akkuyu’da devam eden nükleer santralde, reaktörün 
oturacağı beton temel üzerinde art arda oluşan 
çatlakların, büyük felakete sebebiyet vermeden projenin 
acilen iptal edilmesi için ortak basın açıklaması 
yapılmasına ve Akkyu’da halkın da ka�lımı sağlanarak 
nükleere karşı halk zinciri oluşturulmasına, bunun yanı 
sıra deniz kirliliğine dikkat etmek için yapılacak olan 
farkındalık çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ve yöne�m kurulumuz, 
düzenledikleri toplan�da Mersin Adliyesi’nde görev yapan icra daireleri 
müdürleri ile bir araya geldi.
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekreterimiz Av. Adnan 
Günbay, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Ece 
Kovan Demirtaş ve İcra Daireleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı  Av. 
Erkan Gelmez ’in de ka�lımıyla Mersin Barosu Başkanlık Makamı’nda 
gerçekleşen toplan�da, avukatların icra dairelerinde yaşadıkları sorunlar 
dile ge�rildi ve karşılıklı çözüm önerileri sunuldu. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, icra dairelerinin 
avukatların en çok iş yapmış oldukları yer olması nedeniyle, adliyede en 
çok sorun yaşadıkları birim olduğunu ve bu sorunların özellikle UYAP 
sistemindeki bazı düzenlemelerden ve kişisel ilişkilerden kaynaklandığı 
ifade e�. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, “İcra 
dairelerindeki sorunlardan dolayı avukatlar iş yapamaz duruma gelmiş�r. 
Meslektaşlarımızın hak arama özgürlüğünü kısıtlayan bu aksaklıklar, aynı 
zamanda vatandaşın adalete ulaşımını da zorlaş�rmaktadır. İcra 
dairelerinde hem avukatların, hem de vatandaşların işlerinin 
kolaylaş�rılması için bu konuda gerekli hassasiye�n gösterilmesi 
gerekmektedir” ifadesini kullandı.
Sorunların detaylı olarak ele alındığı ve çözümü konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinin yapıldığı toplan�dan mutluluk duyduğunu ifade eden 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Her iki taraf iş takibinde iyi niyetli, 
karşılıklı anlayış içerisinde olduğu sürece, sorunların çözüme daha hızlı 
kavuşacağını düşünüyorum” dedi.
İcra müdürleri ise, sorunların karşılıklı olarak dile ge�rilmesinin ve çözüm 
önerilerinin sunulmasının önemli olduğunu ifade ederek, önümüzdeki 
süreçte herhangi bir sorun yaşandığında, her iki tara�n bir araya 
gelmesinin önemli olacağını ifade e�.

AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDE
YAŞADIKLARI SORUNLAR ELE ALINDI

BALIK ÇİFTLİKLERİNE VE
NÜKLEER SANTRALE KARŞI EYLEM

PLANI HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
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Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan 
Hakları Derneği Mersin Temsilcisi ve 
Hukuk Danışmanı Av. Ha�ce Karaca, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�.
İnsan Hakları Merkezi Başkanımız Av. 
Hasan Keleşoğlu ve Merkez Başkan 
Yardımcımız Av. Ezgi Özkan’ın da 
bulunduğu ziyare�e, Mersin Barosu 
İ n s a n  H a k l a r ı  M e r k e z i ’ n i n 
düzenleyeceği ve Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu'nun yürüteceği eği�m 
programı kapsamında, “Mülteci 
LGBTİ+, seks işçisi ve HIV ile yaşayan 
hassas gruplara hukuki yardım” 
konusunda,  avukatlarımıza verilecek 
olan ka�lım belgeli eği�m hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. 

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız Av. Fatma 
Demircioğlu ve Genel Sekreterimiz Av. 
Adnan Günbay, adalet nöbe�ne ka�lmak 
için gi�ği Hatay’da,  Hatay Barosu Başkanı 
Av. Ekrem Dönmez’i makamında ziyaret 
e�. 
Adalet nöbe�ne ka�lan baro başkanları-
nın da bulunduğu ziyare�e, avukatlık 
mesleğinin sorunları üzerine sohbet 
edilerek, mücadelede birlik içinde 
olunmasının önemine vurgu yapıldı. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem 
Dönmez, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a, yöne�m kurulumuza ve 
barolar arasında dayanışmaya önem 
veren baro başkanlarına teşekkür e�.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 

Ye ş i l b o ğa z ,  M e rs i n  S e r b e st 

Muhasebeci  Mali  Müşavirler 

Odası’nın,  23. Olağan Genel 

Kurulu’na ka�ldı.
Oda’nın konferans salonunda 

gerçekleşen ve üç listeyle gidilen 

Olağan Genel  Kurul’da,  Baro 

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 

adaylara başarılar dileyerek, görevini 

devredecek olan Oda Başkanı Ömer 

Faruk Tokgöz’ü, başkanlık görevi 

süresince yapmış olduğu başarılı 

çalışmalarından dolayı tebrik e�.

Mersin Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Toros Üniversitesi’nin 
2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’ne ka�ldı. Servet Tazegül Spor 
Salonu’nda düzenlenen törene ka�lan 
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu 
öğrenci ler in  mezuniyet  sevincini 
paylaşarak, “Geleceğimize aydınlık gençler 
ye�ş�ren ve önemli bilimsel çalışmalara 
imza  atan  Rektör  Prof.  Dr.  Haluk 
Korkmazyürek’i, mütevelli heye� ve tüm 
akademik kadroyu tebrik ediyorum. Bugün 
üniversiteden mezun olan gençlerimizin, 
tüm hedeflerine ulaşmalarını temenni 
ederek, başarılar diliyorum” dedi.

‘AVUKATLARIMIZA 
MÜLTECİ LGBTİ’ KONULU

EĞİTİM HAZIRLIĞI YAPILDI

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ,
MERSİN SMMMO’NUN

OLAĞAN GENEL
KURULUNA KATILDI

BAŞKAN YARDIMCIMIZ
AV. FATMA DEMİRCİOĞLU,

GENÇLERİN MEZUNİYET
SEVİNCİNE ORTAK OLDU

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ
VE YÖNETİM KURULUMUZDAN,

HATAY BAROSU BAŞKANI
DÖNMEZ’E ZİYARET

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, kent protokolü ile birlikte 
Jandarma Teşkila�’nın 180. kuruluş 
yıld-önümü nedeniyle, Mersin Kültür 
Merke-zi’nde düzenlenen kutlama 
programına ka�ldı. 
Günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli 
etkinl ik ler in  yapı ldığı  kutlama 
programında Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Jandarma Teşkila�’nın 180. 
kuruluş yıldönümünü kutlar, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
vatanı uğruna canını feda eden, 
e b e d i y e t e  i n � k a l  e d e n  t ü m 
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi 
şükranla anıyorum” dedi.

Mersin Barosu ve Taç Koleji arasında 
imzalanan eği�m indirim protokolü 
kapsamında, Mersin Barosu üyesi 
avukatların ve baro personellerinin 
eği�m gören çocuklarına, 2019/2020 
eği�m-öğre�m döneminde, Taç 
Koleji’ne yap�racakları yeni kayıtlarda, 
ilan edilen güncel KDV’siz %25 kayıt 
indirimi sağlanacak�r. 

“JANDARMA TEŞKİLATININ
180. KURULUŞ

YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN”

MERSİN BAROSU VE TAÇ
KOLEJİ ARASINDA İNDİRİM
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 
(TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi 
olan, ‘Baroların ve Avukatların Avrupa 
İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’ 
kapsamında düzenlenen ikinci çalışma 
ziyare�, 24-28 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Londra’da gerçekleş�. Eği�m 

çalışmasına ka�lan Mersin Barosu 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye’nin 
AİHM başvurularında 7 bin 100 dosya 
i l e  d ö rd ü n c ü  s ı ra d a  o l d u ğ u n u 
belirterek, “Adil yargılanma hakkı ve 
i fa d e  özg ü r l ü ğ ü  i h l a l i n d e  b a ş ı 

çekiyoruz. İnsanlar hakları konusunda 
dokunulmazlığa sahip�r” dedi.
Baroların insan hakları merkezlerinin 
etkin bir şekilde faaliyet göstermesini 
hedeflemek amacıyla Londra’da 
düzenlenen İnsan Hakları Eği�m 
Merkezi çalışmalarına, Mersin Barosu 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, TBB yöne�m 
kurulu üyeleri, diğer pilot baro olan 
Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir 
Barosu, Van Barosu, Diyarbakır Barosu 

ve Trabzon Barosu temsilcileri ile 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
komisyon üyeleri ka�ldı.
Çalışma ziyare� kapsamında avukatlar, 
Londra Bölge Destek Birimi’ndeki 
bölgesel mahkeme ve Birleşik Krallık 
Yüksek Mahkemesi ’ne ka�larak, 
Londra Audrey House’da insan hakları 
çalışmalarını izledi. İngiltere ve Galler 
İnsan Hakları Kurulu, İngiltere ve Galler 
Hukuk Toplumu, Monckton odaları, 
Essex Üniversitesi’nde ise, Hukuk 
Kliniği, İnsan Hakları Kliniği, İş ve İnsan 
Hakları Merkezi ve Silahlı Ça�şma Bilgi 
Merkezi ziyaret edilerek, oralarda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
alındı. Essex Üniversitesi İnsan Hakları 
Merkezi Kliniği tara�ndan yürütülen 
projeler hakkında sunumlar izlenerek, 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 
avukatlar için Yüksek Mahkeme 
rehberliğinde Parlamento Meydanı 
turu düzenlendi.
          (Devamı arka sayfada)

Nobel Oteli Genel Müdürü Kamuran Çukadar ve 
otel yöne�cisi Derya Boran, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. 
Ziyaret kapsamında, 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere Mersin Barosu üyesi 
avukatlarına ve personellerine özel indirim 
sözleşmesi imzalandı.

MERSİN BAROSU İLE NOBEL OTEL ARASINDA
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

YEŞİLBOĞAZ: “TÜRKİYE 2018’DE AİHM BAŞVURULARINDA
7 BİN 100 DOSYA İLE DÖRDÜNCÜ SIRADA”

20.06.2019

28.06.2019
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“ADİL YARGILANMA HAKKI VE İFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİNDE BAŞI 

ÇEKİYORUZ”
Çalışma ziyare�ni değerlendiren Baro 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “İnsanlar, 
hakları konusunda dokunulmazlığa 
sahip�r. Bu dokunulmazlığı Avrupa 
mahkemelerinde görmek mümkün. 
Ancak ülkemizde çok fazla yaşanan 
insan hak ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin (AİHM) 2018 bilanço-

sunda açıkça belir�lmiş�r. Rapora göre; 
Türkiye 2018’i Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) önünde, hakkında 
en fazla dava başvurusu olan dördüncü 
ülke olarak tamamladı .  Türkiye 
h a k k ı n d a  2 0 1 8  s o n u n d a  A İ H M 
gündeminde işlem gören veya görmeyi 
bekleyen, toplam 7 bin 100 dava 
başvurusu bulunuyor.  Türkiye, AİHM 

başvurularında adil yargılanma hakkı ve 
ifade özgürlüğünün ihlalinde başı 
çekiyor. Ayrıca insan hakları alanında, 
ar�k şirketlerin de doğrudan veya 
dolaylı olarak uğradığı insan hakları 
ihlalleri de tar�şılıyor” diye konuştu.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, DEVLET 
TARAFINDAN BAĞIŞLANAN HAKLAR 

DEĞİLDİR”
Ülkemizde yasalarda var olan kuralların 
pra�kte uygulanarak, insan haklarının 
kapsamlı bir şekilde daha nitelikli bir 
boyut kazanması gerek�ğine vurgu 
yapan Yeşilboğaz, “Yasalarda kurallar 
açıkça belir�lmesine rağmen, hükü-
metlerin kasıt veya ihmal içeren 
eylemlerde bulunmaları, insan hakları 
ihlali sayılmaktadır. İnsan hakları 
sadece belli bir zamanda, belli bir 
ülkede yaşayan insanlar için, bir takım 
anayasa ve yasalarla tanınan hak ve 
özgürlükleri değil, tüm insanlar için 
tanınması gereken hak ve özgürlükleri 
ifade etmektedir. Kişi hak ve özgürlük-
ler,  b ireylere devlet  tara�ndan 
bağışlanan haklar değildir, hukuken 
devle�en önce de var olan haklardır. 
Her devle�n hukuk düzeni, haklarla 
ilgili farklı düzenlemeler içerse de; 
insan hakları, tüm dünya insanları için 
kabul edilen haklardır. Devle�n görevi, 
bu hak ve özgürlükleri güvence al�na 
almak ve insanların yararlanmalarını 
sağlamak üzere gerekli ortam ve şartla-
rı hazırlamak�r” ifadesini kullandı.

“İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, 
BARIŞIN ÖN KOŞULUDUR”

Ü l k e m i z d e  i n s a n  h a k l a r ı n ı n 
korunmasına acil  olarak öncelik 

verilmesi gerek�ğini belirten Baro 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “İnsan 
haklarını göz ardı etmek ve hor görmek, 
insanlığın vicdanında ve toplumda 
infial uyandırmaktadır. İnsan hakları, 
u lusal ,  u luslararası  ve bölgesel 
boyutuyla; kesin�siz ve daha da 
iyileş�rerek, daima korunup kollanmak 
zorundadır. Çünkü insan haklarının 
korunması, barışın ön koşuludur. 
Ülkemizdeki insan hakları ihlallerinin 
ö n l e n m e s i  i ç i n ,  h u k u kç u l a r ı n , 
siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarını 
ve bütün toplumun birlikte mücadele 
etmesi ,  b ir l ikte hareket etmesi 
gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tarsus Adliyesi’nde te�iş yapan HSK 
Müfe�şleri Abdulkadir Kuru ve 
Muhammet Yıldız, Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında 

ziyaret e�. Yöne�m kurulu üyemiz ve 
Tarsus ilçe temsilcimiz Av. Cihan 
Öktem’in de bulunduğu ziyaret 
kapsamında, Tarsus Adliyesi’ndeki 

yargı hizmetlerinin genel durumu ve 
ih�yaçlar hakkında karşılıklı görüşler 
sunuldu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, adliyelerde yaşanan 
a k s a k l ı k l a r ı n ,  s a d e c e  y a r g ı 
mensuplarını değil, tüm halkı olumsuz 
yönde etkilediğini söyleyerek, adalete 
erişimin önündeki tüm engellerin 
aşılmasında el birliğiyle hareket 
edilmesinin önemine vurgu yap�. 
H S K  M ü fe � ş l e r i  i s e ,  m e s l e k i 
sorunların çözüme kavuşmasında 
baromuzla hareket etmenin çok 
önemli olduğunu ifade ederek, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ke n d i l e r i n e  v e r m i ş  o l d u k l a r ı 
destekten dolayı teşekkür e�ler. 

HSK MÜFETTİŞLERİNDEN BARO BAŞKANIMIZA ZİYARET
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VM Medicalpark Hastanesi GMY 
Seden Özkan, Kurumsal Tanı�m MY 
Serpil Tatar, Anlaşmalı kurumlar 
sorumlularımız Emre Homurlu ve 
Gökçen Ağ, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�. 
Ziyaret kapsamında, Mersin Barosu ile 
VM Medicalpark Hastanesi arasında 
sağl ıkta  %25 indir im protokol 
imzalanarak, Mersin Barosu üyesi 
avukatlarımıza, baro personellerimize 
ve birinci derece yakınlarına, ayakta 
tedavide indirim imkânı sağlanmış�r.
Türkiye Barolar Birliği ile Medicalpark 
Hastaneleri arasında imzalanan 
indirim protokolü dışında, Mersin 
Baromuzla da yeni bir sağlıkta indirim 
protokolü imzalanmış�r.

MESKİ Strateji Geliş�rme Daire Başkanı 
Sibel Yalçın ve İçme Suyu Daire Başkanı 
Emre Gürkal Gökçe, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret 
e�. Ziyare�e, yöne�m kurulu üyemiz Av. 
Burak Can Erden de bulundu. 
MESKİ'nin 2020-2024 strateji plan 
hazırlık çalışmalarının başladığını, bu 
kapsamda Mersin'e daha iyi hizmet 
sunmak için ken�n paydaşları ile yapmış 
oldukları anket çalış-
malarını değerlendir-
d i k le r in i  b e l i r te n 
MESKİ yetkilileri, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz ile görüş 
a l ı ş v e r i ş i n d e 
bulundu.
MESKİ 'nin 5 yı l l ık 
çalışma planı hazırlık 
çalışmaları içerisinde, 
Mersin Barosu'nun da 
görüşler ine önem 
v e r i l m e s i n d e n 

mutluluk duyduklarını ifade eden Baro 
Başkanımız Av.  Bi lgin Yeşi lboğaz, 
MESKİ''nin kente önemli hizmet veren bir 
kurum olduğunu belirterek, "Kaliteli 
hizme�n ilk adımı, kentle birlikte ortak 
akılla hareket edebilmek�r. Bu nedenle 
anket çalışmalarıyla Mersinlilerin talebi 
doğrultusunda hizmet üreten MESKİ 
y e t k i l i l e r i n e  t e ş e k k ü r  e d i y o r, 
çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Mersin E Tipi Kapalı ve 
Aç ık  Cezaevi  İnfaz 
K u r u m u  M ü d ü r ü 
Recep Göğüs, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a nezaket 
ziyare�nde bulundu. 
Genel Sekreterimiz Av. 
A d n a n  G ü n b ay  v e 
Saymanımız Av. Kazım 
Y ü k s e l ’ i n  d e 
bulunduğu ziyare�e Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, ziyare�en 
mutluluk duyduklarını ifade ederek, 
c e z a e v i n d e  m ü v e k k i l l e r i y l e 
görüşmeye gelen avukatların yaşamış 
oldukları sorunların çözümü için 
kendileriyle birlikte işbirliği içerisinde 
olan Cezaevi Müdürü Recep Göğüs’e 
teşekkür e�. 
Cezaevi Müdürü Recep Göğüs ise, 

barolar ın  ve avukat lar ın  yarg ı 
s i stemin in  öneml i  b i r  parças ı 
olduğunu söyleyerek, avukatların 
adale�n tesisinde en iyi hizme� 
verebilmeleri için cezaevinde gerekli 
iy i leş�rme çal ışmalar ına katk ı 
sağlayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’a ve yöne�m kurulumuza 
teşekkür ederek, bu konuda Mersin 
Barosu ile birlikte hareket etmekten 
büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yargı Akademi Kurucuları Kortay Tepe, 
Erkan Kövenç ve Nurullah Yıldız, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�. Ziyare�e, Genel 
Sekreterimiz Av. Adnan Günbay da 
bulundu.
Konuklar, konsensus adli–idari yargı 
yazar kadrosu tara�ndan verilecek 
eği�mle, adli-idari yargı kursunun yakın 

zamanda başlayacağının bilgisini vererek, 
Mersin Barosu üyelerine adli ve idari 
yargı sınavında indirimli olarak eği�m 
verebileceklerini ve bu konuda Mersin 
barosu ile işbirliğine hazır olduklarını 
belir�ler. Ziyare�en mutluluk duyduğunu 
belirten Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Yargı Akademi kurucularına 
çalışmalarında başarılar diledi.

VM MEDİCALPARK
HASTANESİ İLE İNDİRİM
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Valiliği tara�ndan gaziler ve şehit 
aileleri için düzenlenen akşam yemeği-
ne davetli olarak ka�ldı. Kent protokolü-
nün de ka�ldığı yemekte Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz, gazilerle ve 
şehit aileleriyle sohbet ederek onların 
sorunlarını dinleme �rsa� buldu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN
YEŞİLBOĞAZ, ŞEHİT

AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

MERSİN CEZAEVİ MÜDÜRÜ RECEP GÖĞÜS’TEN,
BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

MESKİ, DAHA İYİ HİZMET İÇİN BAROMUZLA ANKET ÇALIŞMASI YAPTI

YARGI AKADEMİ KURUCULARINDAN, BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
görev süresi dolan KKTC Mersin 
Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğ-
lu’na makamında veda ziyare�nde 
bulundu.
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
“Görev süresinin dolup gidecek olma-
sından üzüntü duyuyoruz ama yeni 
görev yerinde çok başarı l ı  iş ler 
yapacağına inanıyoruz. Mersin ile KKTC 
arasında güçlü bir bağ oluşmasına katkı 
sağlayan Başkonsolos Ayşen Volkan 
İnanıroğlu’na, vermiş olduğu hizmet-

lerden ve Mersin Barosu ile güçlü 
diyaloğundan dolayı teşekkür ediyor, 
kendisine yeni görevinde başarılar 
diliyorum” dedi. Ziyare�en mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkonsolos 
Ayşen Volkan İnanıroğlu ise, Mersin’in 
kendileri için önemli bir şehir olduğunu 
belirterek, görev süresi boyunca 
kendilerine desteğini esirgemeyen 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
ve yöne�m kurulumuza göstermiş 
olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

YEŞİLBOĞAZ: “KADINLARIMIZ VE 
ÇOCUKLARIMIZ, VERİMSİZ SOSYAL 

POLİTİKA UYGULAMALARININ 
KURBANI”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Barosu Kadın Hakları, Çocuk 

Hakları ve İnsan Hakları Merkezi ile 
birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 
K a d ı n  v e  Ç o c u k  S t r a t e j i k  P l a n 
Çal ıştayı ’nda oluşturulan çal ışma 
gruplarında yer alarak, ken�mizde kadın 
ve çocuk hakları, kadın cinayetleri, çocuk 
is�smarı ve çocuk işçiliği sorunlarına 
yönelik çözüm önerilerini sundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve 
çocuk çalışma grubunda yer alan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, 
yöne�m kurulu üyelerimiz Mahçe 
İnanoğlu Deprem, Ece Kovan Demirtaş, 
Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin 
Güner, Kadın Hakları Merkezi Başkan Yrd. 
Tuba Akkoç, merkez üyesi Seher Özkan 

D i n ç ,  Ç o c u k  H a k l a r ı 
Merkezi Başkanı. Burcu 
Düzen, merkez üyesi Nida 
Sevilmiş, İnsan Hakları 
Merkezi  üyes i  Derya 
Demir, avukatlar, kurum 
ve sivil toplum örgütleri 
temsilcileri; ken�mizde 
kadın ve çocuk hakları 
ihlallerinin nedenlerini ve 
çözüm önerilerini masaya 
ya�rarak, daha mutlu bir 

kent için el ele verdi.
“ATILMASI GEREKEN ÇOK 

ADIM VAR”
Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer ’in de 
ka�larak açılış konuşmasını 
yap�ğı Kadın ve Çocuk Stratejik 
Plan Çalıştayı’nın önemini 
değerlendiren Yeşi lboğaz, 
“Ülkemiz,  kadın ve çocuk 
h a k l a r ı n d a  f a r k ı n d a l ı k 

yara�lması, hakların yaygınlaş�rılması, 
izlenmesi ve uygulanmasında maalesef 
çok geride kalmış�r. Kadına ve çocuğa 
yönelik şiddet ve is�smar vakaları, çalışan 
çocuklar, yaşam haklarını kullanamayan 
kadınlarımız ve çocuklarımızın sayısı her 
geçen gün �rmanmaktadır. Kısacası 
kadınlarımız ve çocuklarımız, ülkemizdeki 
verimsiz sosyal poli�ka uygulamalarının 
kurbanıdır. Dünyayı değiş�recek olan 
kadınlar ve çocuklardır. Kadınların çok 
yönlü güçlendir i lmesi,  çocukların 
geleceğe güvenle bakabilmesi için güçlü 
p o l i � ka l a r ı n  h ayata  ge ç i r i l m e s i , 
kanunlarımızda var olan hakların ve 
yap�rımların uygulamaya geçirilmesi 
zorunludur.  Kadınların ve çocukların 
önemsenmediği toplumlar, geleceğe 
güvenle bakamaz” diye konuştu.
Değişimin yerelde başlamasının önemli 
olduğuna vurgu yapan Baro Başkanı 
B i l g i n  Ye ş i l b o ğa z ,  “ G e r e k  y e r e l 
yöne�cilerin, gerekse ülke yöne�cilerinin 
bu konuda atması gereken çok adım var. 
Mersin Barosu’nu ve ken�n bileşenlerini, 
mutlu bir kent için böyle bir çalıştayda bir 
araya ge�ren Mers in  Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Mersin 
B a r o s u  o l a r a k ,  k a d ı n l a r ı m ı z  v e 
çocuklarımız için siper olmaya hazırız” 
dedi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, KKTC
BAŞKONSOLOSU İNANIROĞLU’NA VEDA ZİYARETİ

BAROMUZ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, KADIN
VE ÇOCUK STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI’NA KATILDI
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Mersin İl Mü�üsü Dr. Şaban Kondi, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
nezaket ziyare�nde bulundu.
Saymanımız Av. Kazım Yüksel’in de 
bulunduğu ziyare�e Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz,  demokrasinin 
t e m e l  ş a r t l a r ı n d a n  b i r i s i n i n , 
farklılıklara saygı göstermek olduğunu 
belirterek, “Farklılıklarımız, birbirimizi 
tamamlayan zenginlik-lerimizdir. 
Ç ü n k ü  h e r  b i rey  s a h i p  o l d u ğ u 
farklılıkla-rıyla toplumu geliş�ren bir 
u n s u r d u r.  To p l u m s a l  s o r u n l a r 
karşısında bireyleri dirençli kılan, 
toplumsal dayanışma ve birlik ruhudur. 
B u  n e d e n l e  f a r k l ı l ı k l a r ı m ı z , 
ça�şmaların zemini olmamalıdır” dedi. 
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
İ l  Mü�üsü  Dr.  Şaban  Kond i ’ye 
ken�mizde vermiş olduğu hizmetler 
için teşekkür ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi.
İ l  Mü�üsü Dr. Şaban Kondi ise, 

Mü�ülük olarak yürütmekte oldukları 
çalışmalar ve önümüzdeki dönemde 
planladıkları faaliyetler hakkında 
bilgiler vererek, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinde kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği içerisinde hizmet vermeye önem 

verdiklerini söyledi. Mü�ü Dr. Şaban 
Kondi, Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz’ı ve yöne�m kurulumuzu, 
hak ihlallerine ve toplumsal sorunlara 
karşı yapmış olduğu çalışmalardan 
dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

“KENTİ YAŞANILIR KILAN BİZLERİZ”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu, Mersin 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’ı, 
Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Mehmet Köklü’yü, Mersin Adalet 
K o m i s y o n u  B a ş k a n ı  M u s t a f a 
Kahveci ’y i ,  Akdeniz  Kaymakamı 
Muhi�n Pamuk’u, Akdeniz Bölge ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder 
Gü rb ü z ’ü  ma ka mın d a  a ğ ı r la d ı . 
Ya r ı n l a r ı m ı z  i ç i n  k e n � n  t ü m 
bileşenlerinin el ele vermesi gerek�ğini 

vurgulayan Yeşilboğaz, “Ken� yaşanılır 
kılan bizleriz” dedi.

“YARINLARIMIZ İÇİN EL ELE 
VERİLMELİ”

Başkan  Yard ımc ımız  Av.  Fatma 
Demircioğlu ve Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel’in de bulunduğu ziyare�e, kent 
p r o t o k o l ü  i l e  b i r l i k t e  k e n � n 
sorunlarının çözümüne yönelik fikir 
alışverişinde bulunuldu. Ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Yeşilboğaz, “Daha güçlü, daha mutlu 
bir kent için, sosyal sorumluluk 

pro je ler in i  önemsiyoruz .  Bunu 
yaparken de ken�n tüm güçleri el ele 
verirse daha olumlu ve hızlı sonuçlar 
elde edeceğimizi düşünüyorum. Ken� 
yaşanılır kılan bizleriz. Bizlerin birlikte, 
büyük çabaları sayesinde kentler 
gelişir. Bu nedenle yarınlarımız için 
ken�n tüm bileşenlerinin el ele 
vermesi gerekir” diye konuştu.

“AVUKATLARIN SORUNU, 
TOPLUMUN SORUNUDUR”

Avukatlık mesleğinin sorunları ve 
geleceği hakkında da sohbe�n yapıldığı 
ziyare�e Yeşilboğaz, avukatların kamu 
kurumlarında yaşadığı sorunların ve 
engellemelerin, savunmaya ve hak 
arama hürriye�ne zarar verdiğini 
vurgulayarak, “Avuka�n sorunu, 
toplumun sorunu demek�r. Halkın 
a d a l e t e  h ı z l ı  e r i ş i m i  i ç i n , 
meslektaşlarımızın adliye içerisinde 
yaşadıkları sorunlar acil olarak çözüme 
kavuşmalıdır” dedi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su ve konuklar 
ise, Mersin Barosu ile ortak çalışacak 
olmalarının ken�mize katkı sunacağına 
i n a n d ı k l a r ı n ı  b e l i r t e r e k ,  B a ro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a ve 
yöne�m kurulumuza çalışmalarında 
başarılar dilediler. 

YEŞİLBOĞAZ : “FARKLILIKLARIMIZ, 
ÇATIŞMALARIN ZEMİNİ OLMAMALIDIR”

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ, KENT PROTOKOLÜNÜ MAKAMINDA AĞIRLADI
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Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
Başkan Yardımcısı Av. Sabaha�n 
Gümüş, Yöne�m Kurulu Üyeleri Av. 
Furkan Kılıç, Adana Barosu Avukat 
Hakları Merkezi üyeleri Av. Sebaha�n 
Demir, Av. Alican Erdoğan, Av. Ali Akıncı 
ile birlikte Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyare�nde 
bulundu. Ülke sorunlarının, mesleki 
sorunların ve çözüm önerilerinin ele 
alındığı ziyare�e baro başkanları 
mesleki dayanışma örneği sergiledi.
Mersin Barosu Genel Sekreteri Av. 
Adnan Günbay, TBB Delegesi Av. Levent 
Demir, Genç Avukatlar Komisyonu 
Başkanı Av. Hamit Mert Avcı’nın da 
hazır bulunduğu ziyare�e, avukatların 
a d l i y e l e r d e  v e  c e z a e v l e r i n d e 
yaşadık lar ı  k ı s ı t lamalar  ve  hak 
ihlallerinin önüne geçilmesi ve son 
zamanlarda avukatlara yönelik artan 
saldırıların son bulması için ortak ve 
güçlü adımlar a�lması  yönünde 
görüşler sunuldu. Ziyare�e, hukukun 
üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve 
ifade özgürlüğü ihlallerine yönelik 
baroların ve avukatların birlikte daha 
etkin mücadele etmesi gerek�ği dile 
ge�rildi. Ülkemizde ve ken�mizde 
yaşanan doğa katliamlarına ve çevre 
sorunlarına karşı avukatların vermiş 
olduğu mücadeleye, toplumun da 
d e s t e k  v e r m e s i  g e r e k � ğ i n i n 
vurgulandığı ziyare�e, “Kaz Dağları ve 
S a l d a  G ö l ü ’ n d e  y a p ı l a n  d o ğ a 
katliamlarına, ayrıca ülkemizde ve 
Mers in ’de,  hukukçular ın ,  b i l im 
a d a m l a r ı n ı n ,  ç e v re c i l e r i n  t ü m 
i�razlarına rağmen yapımı devam eden 
n ü k l e e r  s a n t r a l l e r i n e  k a r ş ı , 
toplumunda da mücadele etmesi 
gerekir” denildi.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ HEDEF 
ALANLARIN KARŞISINDAYIZ”

Z i y a r e � e n  m u t l u l u k 
duyduğunu ifade eden Baro 
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 
Adana Barosu ile yapmış 
o l d u k l a r ı  o r t a k 
mücadelenin önemine 
vurgu yaparak,“Avukatlara 
ge�rilen kısıtlamalarla; 
hem avukatların, hem de 
vatandaşların hakları ihlal 
edilmektedir. Halkın adalet 
erişiminin birincil kapısı 
olan avukatlık mesleğinin 
yara alması, halkın zarar 
g ö r m e s i  a n l a m ı n a 

gelmektedir. Hukukun üstünlüğünü, 
adil yargılanma ilkesini, doğamızı, 
insanların sağlıklı çevrede yaşama 
hakkını hedef alan tüm oluşumların 
karşısında hukuksal mücadelemizi 
sürdüreceğiz” diye konuştu.
Avukatların cezaevlerinde yaşadıkları 
kısıtlamalara da değinen Yeşilboğaz, 
“Ceza Muhakemesi  Kanunu’nun 
‘şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi’ 
başlıklı 149. maddesinin 3. �krasına 
göre; ‘soruşturma ve kovuşturma 
evrelerinin her aşamasında avuka�n, 
şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade 
alma veya sorgu süresince yanında 
olma ve hukuki yardımda bulunma 
hakkı engellenemez, kısıtlanamaz’ 
d e n i l m e k t e d i r.  K o v u ş t u r m a 
aşamasında tutuklu sanık ile avuka�nın 
görüşme,  yaz ı şma ve  savunma 
hazırl ıkları  takip edilemez. Aksi 
uygulama, silahların eşitliği ilkesini de 
ihlal eder. Dolayısıyla, hükümlüye 
avuka� ile görüşmesinde uygulanan 
dene�min, hukuki ve yasal dayanağı da 
bulunmamaktadır. Avukatlara ge�rilen 

kısıtlamalarla; hem avukatların, hem 
d e  va t a n d a ş l a r ı n  h a k l a r ı  i h l a l 
edilmektedir. Halkın adalet erişiminin 
birincil kapısı olan avukatlık mesleğinin 
yaralanması, halkın zarar görmesi 
anlamına gelmekte olup, bunun bir an 
önce giderilmesi gerekmektedir. Adana 
Barosu ile vermiş olduğumuz ortak 
mücadele i le  meslektaşlar ımıza 
ge�rilen kısıtlamalar ve yapılan hak 
ih la l ler in in  önüne geçi lmesinin 
imkânsız olmadığını göstereceğiz. 
Hukukun üstünlüğünü hedef alanların 
karşısındayız” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK: “AVUKATLARIN ETKİN VE 
YETKİN KILINMASI, HALKIN ADALET 

ERİŞİMİ İÇİN GEREKLİDİR”
Savunmanın temsilcileri avukatların 
adalet sisteminde çok büyük bir öneme 
sahip olduğunu vurgulayan Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük ise, 
“Avukatlık mesleğinin her geçen gün 
derinleşen sorunlarına hiçbir zaman 
seyirci kalmadık, kalamayız. Tarih 
boyunca hep hak arama mücadelesi 
içinde yer alan avukatların etkin ve 
ye t k i l i  k ı l ı n m a s ı ,  b u  ko n u d a k i 
sorunların ortadan kaldırılması, sadece 
avukat için değil, halkın adalet erişimi 
de için gereklidir. Mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız üzerindeki baskılar 
kaldırılıncaya kadar, meslektaşlarımızla 
var gücümüzle omuz omuza mücadele 
etmeye devam ediyoruz. Mersin 
Barosu ile bölgesel olarak vermiş 
olduğumuz ortak mücadelenin, tüm 
barolara örnek olacağını temenni 
ediyorum. Yıllardır dile ge�rdiğimiz 
yargıdaki sorunlar çözüme kavuşmadığı 
gibi, çığ gibi artmaktadır. Şu an kötü 
giden ekonomimizin dahi düzelmesi 
i ç i n ,  h u ku ku n  ü st ü n  o l m a s ı y l a 
mümkündür” ifadesini kullandı.

BARO BAŞKANLARI DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ
 01.08.2019
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ a nezaket ziyare�nde bulundu.
Başkan Yardımcımız Av. Fatma Demircioğlu, yöne�m kurulu 
üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve Av. Bilgehan Yaşa’nın 
da hazır bulunduğu ziyare�e, Mersin’in sorunları konuşuldu. 
Sorunların çözümü konusunda a�lması gereken adımlar 
hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyare�en mutluluk 
duyduklarını ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Başkan Abdullah Özyiğit’e çalışmalarında başarılar diledi.
Yenişehir’de hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler veren 
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise, ken�miz için 
Mersin Barosu ile ortak paydada birleşmekten mutluluk 
duyduklarını ifade e�.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Vergi Dairesi 
Başkan Vekili Bekir Yiğit’e nezaket ziyare�nde bulundu.
Tüm kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı  bir şekilde 
yürütülmesinde gerekl i  olan finansman kaynağın 
sağlanmasında, vergi gelirlerinin önemli olduğunu ifade eden 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, verginin bir ülkenin saç 
ayağı olduğunu  ve vergi hakkında yeterli bilincinin oluşması 
gerek�ğini söyledi. Daha sonra Baro Başkanımız, görev süresi 
boyunca yap�ğı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Mersin Vergi 
Dairesi Başkan Vekili Bekir Yiğit, vergi bilincinin oluşturması 
için yap�ğı çalışmalar hakkında bilgiler vererek,  Mersin 
Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�m 
kurulumuzu toplum yararına yapmış olduğu çalışmalardan 
dolayı tebrik e�.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m 
kurulu üyemiz Av. Bilgehan Yaşa, Kent ve Çevre Komisyonu 
Başkanımız Av. Sevim Küçük ile birlikte, Mersin Orman Bölge 
Müdürü Mahmut Yılmaz’ı makamında ziyaret e�. Ziyare�e, 
sonbaharda Mersin Barosu ile Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü işbirliğinde, ‘Bir Ağaç, Bir Yaşam’ için ağaç dikim 
şenliği düzenlenmesine ve bunun geleneksel bir etkinlik 
haline ge�rilmesine karar verildi. 

“DOĞA YOKSA, YAŞAM DA YOK”
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Avukatları Murat Kıratlı ve 
Zeynep Yıldız Özsarı’nın da bulunduğu ziyare�e, ülkemizdeki 
ve bölgemizdeki, çevre ve orman sorunları hakkında görüşler 
sunuldu. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Hem 
dünyaya örnek bir kent olmak, hem de gelecek nesillere 
yemyeşil bir dünya bırakmak amacıyla, Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü ile gerçekleş�rmeyi planladığımız ağaç dikim 
şenliğiyle, insanın doğasız yaşayamayacağına dikkat çekmek 
is�yoruz. Çünkü doğa yoksa, yaşam da yok demek�r. Biz 
doğayı yok edersek, doğa da bizi yok eder. Bu nedenle, doğayı 
yok etmek için değil; yaşatmak, çoğaltmak için çabalamalıyız. 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 
gerçekleş�receğimiz ağaç dikim etkinliğinin, farkındalık 
yaratma adına çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu 
etkinliğin, ‘Bir Ağaç, Bir Yaşam’ ilkesinin benimsenerek, bu 
sloganla gerçekleş�rilmesini öneriyorum” diye konuştu.

MAHMUT YILMAZ: “EMİRLER VE İNSU MAHALLESİ’NDE 
AĞAÇ GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR” 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın, son günlerde Mersin 
halkının rahatsızlık duyduğu, Emirler ve İnsu Mahalle yolu 
üzerinde ağaç kesimlerinin nedenini sorması üzerine 
açıklama yapan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut 
Yılmaz; yaşlanmış, ömrü dolan ağaçların yenileme, 
gençleş�rme faaliyetleri kapsamında kesildiğini, yerine 
yenilerinin sonbaharda dikileceğinin bilgisini verdi. İllere 
göre orman varlığında Mersin’in 835.534 hektar alanla, 
Türkiye’de birçok ile göre daha geniş ormanlık alana sahip 
olduğunu belirten Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut 
Yılmaz, ken�mizde ormanlık alanların çoğalması için 
ça l ı şmalar  yap�k lar ın ı 
söyledi.
Z i y a r e � e n  m u t l u l u k 
duyduğunu i fade eden 
M e r s i n  O r m a n  B ö l g e 
Müdürü Mahmut Yılmaz, 
a ğa ç  d i k i m  ş e n l i ğ i n d e 
Mersin Barosu ile işbirliği 
yapacak olmaktan mutluluk 
duyacaklarını belir�.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ABDULLAH ÖZYİĞİT, BAŞKANIMIZ

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’I ZİYARET ETTİ

‘BİR AĞAÇ, BİR YAŞAM’ İÇİN AĞAÇ
DİKİM ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’DAN, MERSİN
VERGİ DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ YİĞİT’E ZİYARET
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 25-26 Mayıs 2019 
tarihlerinde yapılan 23. Olağan Genel Kurul sonucunda 
Mersin Serbest Muasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı 
görevine seçilen Ersin Gökgün’e ve yöne�m kuruluna hayırlı 
olsun ziyare�nde bulundu.
Her kurumun, odanın ve sivil toplum örgütlerinin, ken�mize 
ayrı ayrı katkı sunduğunu dile ge�ren Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkenin içinde bulunduğu ağır siyasi ve 
ekonomik koşullar, muhasebe mesleğini yürüten sizlerin ve 
oda üyelerinin, krizin etkilerine karşı doğru bir tutum 
geliş�rmeleri çok önemlidir. Oda yöne�mi olarak başarılı 
çalışmalara imza atacağınıza inanıyor, yeni görevinizde 
başarılar diliyorum” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduklarını ifade eden Mersin 
SMMMO Başkanı Ersin Gökgün ise, ülkemizde yaşanan 
ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan 
toplumsal sorunlara karşı Mersin Barosu ile ortak 
çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade e�.

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Mersin İl Ticaret Müdürü 
Akif Yıldız’ı ve Tüke�ci Hakem Heye� 
Şube Müdürü Mehmet Emin Arslan’ı 
ziyaret e�. 
Tüke�ci hakları konusunda vatandaşları 
bilinçlendirmek amacıyla ortak çalışma-
lar yapılması konusunda fikir birliğine 
varılan ziyare�e Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Tüke�ci haklarının 
korunmasında, Anayasamızda, Ceza 
Hukukumuzda, Borçlar Hukukumuzda, 
Ticaret Hukukumuzda başta olmak 
üzere, hukukumuzun çeşitli dallarında 

düzenlemeler yapılmış�r. Tüke�cinin 
korunmasındaki en önemli noktalardan 
birisi, tüke�cinin hakkını arayabilme-
sidir. Hak arayabilmek için de tüke�ciler, 
yasalarda kendilerine tanınan haklar-
dan haberdar olması gerekmektedir. 
Bunun için de, toplumsal duyarlılığın 
oluşmasına katkı sağlamak gerekir” diye 
konuştu.
“KORUYUCU YASAL DÜZENLEMELERE 

RAĞMEN, TÜKETİCİLER MAĞDUR 
OLUYOR”

Yasalarda var olan koruyucu düzenle-
melere karşın, tüke�cilerin hala mağdur 

olduğuna dikkat çeken Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Çünkü hak arama 
yolları konusunda yeterli bilinç sağla-
namamış�r. Tüke�ciler yasayla kendile-
rine tanınan hakları kullanmayı öğrene-
mediği sürece, tüke�ciyi koruyan bütün 
hukuki düzenlemeler sadece kağıt 
üzerinde kalacak�r. Bu da kötü niyetli 
sa�cıların hukuka aykırı davranışlarını 
ar�rmaktadır. Tüke�ci haklarının yer-
leşmesi ve gelişmesinde bizlere büyük 
görevler düşmektedir. Ancak tüke�ciler 
de haklarını öğrenmek ve aramak için 
örgütlenmeli, seslerini duyurmalıdır. 
M e rs i n  B a ro s u  Tü ke� c i  H a k l a r ı 
Komisyonumuzla birlikte, sizlerle 
işbirliği içerisinde, farkındalık çalışması 
yapmaya hazırız” diye konuştu. 
Ziyare�en mutluluk duyduklarını ifade 
eden Tüke�ci Hakem Heye� Şube 
Müdürü Mehmet Emin Arslan ve Mersin 
İl Ticaret Müdürü Akif Yıldızlı, tüke�ci 
b i l i n c i n i n  o l u ş t u r u l m a s ı , 
yaygınlaş�rılması, güçlü, doğru ve etkili 
bir tüke�ci hareke�nin yara�lmasını 
sağlamak amacıyla Mersin Barosu ile 
yapacağımız işbirliğinden, olumlu 
kazanımlar sağlanacağına inandıklarını 
belir�.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yöne�m kurulu 
üyemiz Av. Bilgehan Yaşa, Kent ve Çevre Komisyonu 
Başkanımız Av. Sevim Küçük ile birlikte, Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü Avukatları Murat Kıratlı ve Zeynep Yıldız Özsarı’yı 
ziyaret e�.
Ziyare�e meslektaşlarının sorunlarını dinleyen Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kurum avukatlarının mali 
ve özlük haklarının yanı sıra, fiziki çalışma koşullarının, 
mesleğin önemi ve saygınlığına yakışır bir şekilde yeniden 
düzenlenmesi için gerekli adımları a�klarını belirterek, bu 
konulardaki çalışmalarının devam e�ğinin bilgisini verdi. 
Kurum avukatlarımız, Baro Başkanımızın ve yöne�m 
kurulumuzun ziyare�nden, yakın ilgisinden mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, teşekkür e�ler.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ VE
YÖNETİM KURULUMUZDAN,

MERSİN ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLARINA ZİYARET

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’DAN,
MERSİN SMMMO’NUN YENİ

BAŞKANI ERSİN GÖKGÜN’E ZİYARET

YEŞİLBOĞAZ: “TÜKETİCİLER YASALARDA KENDİLERİNE TANINAN HAKLARI BİLMELİ”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 
Stratejik Plan Pestle Analizi Çalıştayı’na 
ka�larak, 6360 sayılı Yasa’nın yerel 
yöne�m sistemimize ge�rmiş olduğu 
değişikliklerin belediye hizmetlerine 
yansımalarını dile ge�rdi. 
“YEREL DEMOKRASİ HAVADA KALIYOR”
Macit  Özcan Spor Tesis ler i ’nde 
düzenlenen çalıştay, Strateji Geliş�rme 
Daire Başkanı Bedre�n Gündeş’in 
açılış konuşması ile başladı. Daha sonra 
kurum, kuruluş  ve s iv i l  toplum 
örgütlerinin ka�lımıyla oluşturulan 
çalışma grubunda Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, yerel yöne�mleri- 
belediyeleri etkileyen yasal düzenle-
meler hakkında görüşlerini sundu. 
6360 sayılı Yasa’nın yerel düzeyde 
merkeziyetçiliği ar�rdığını, bu nedenle 
d e  ye r i n d e n  yö n e� m  i l ke s i  i l e 
uyuşmadığını belirten Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Büyükşehir 

belediyelerinin yetki alanlarının il 
s ınır ına genişlemesiyle bir l ikte, 
yerelleşme, adem-i merkeziyetçilik ve 
yerel demokrasi gibi kavramlar havada 
kalmaktadır. Bu düzenleme yerel 
yöne�mlerin özerkliğini, hizmetlerin 
yerindeliğini ve halkın ka�lımını geri 

p l a n d a  b ı ra k m a kta , 
ş e ff a fl ı k  v e  h e s a p 
verebil ir l ik i lkelerini 
devre dışı bırakmak-
tadır” diye konuştu.

“HİZMETLERİN ETKİN 
VE VERİMLİ 

SUNULMASINI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Büyükşehir belediyesi 
s ın ı r lar ın ın  i l  mülk i 

sınırları ile eşitlenmesiyle ve köylerin 
tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla 
birlikte, hizmetlerin etkin ve verimli 
s u n u l m a s ı n ı  o l u m s u z  y ö n d e 
etkilediğini belirten Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Köylerin tüzel 
kişiliklerinin kaldırılıp mahalleye 
dönüşmesi ile birlikte, merkeze uzaklığı 
kimi yerlerde 200 km. bulan alanlara, 
büyükşehir belediyelerinin hizmet 
götürmesinde bir takım zorlukların 
bu lunduğu i ler i  sürü lmektedir. 
Büyükşehir belediyesi sınırlarının 
genişle�lmesinin her il için farklı 
sonuçlar yara�ğı görülmektedir. 6360 
sayılı  yasa, demokrasi açısından 
yöne�me ka�lmayı azaltmaktadır” 
ifadesini kullandı. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Kurban Bayramı nedeniyle Kültür 
M e r k e z i ’ n d e  d ü z e n l e n e n 
resepsiyonda kent protokolüyle bir 
araya gelerek bayramlaş�.
Bayramlaşma töreninde Mersin Valisi 
Ali İhsan Su, kent protokolü, kurum ve 
kuruluş temsi lc i ler iy le tek tek 
bayramlaşan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, “Bayramların 
özünde barış, hoşgörü, dayanışma 
vardır. İçinde yaşadığımız zorlu 
süreçte, daha çok birlik ve beraberlik 
içinde hareket ederek, kardeşlik 
d u y g u l a r ı m ı z ı  g ü ç l e n d i r m e l i , 
birbirimizi sevgiyle, hoşgörüyle 
kucaklayabilmek için bayramları �rsat 
olarak görmeliyiz. Bu bayramda da 
dünyada ve ülkemizde yaşanan acı 
olayların son bulduğu, gözyaşının 

yerini sevince bırak�ğı, demokrasiyi, 
adale�, barışı büyüten bir ülke 
özlemimizi yineleyerek, herkes için 
daha adil bir dünyada diliyorum. Bu 
vesileyle, ken�mizin daha yaşanabilir 

kılınması için mücadele eden ken�n 
tüm dinamiklerinin, Mersin halkının 
ve ulusumuzun Kurban Bayramını 
kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” 
dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “6360 SAYILI YASA, YEREL
YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR”

BARO BAŞKANIMIZ KENT PROTOKOLÜYLE BAYRAMLAŞTI

08.08.2019

 11.08.2019
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceki dönem Başkanı 
Şerafe�n Aşut, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a 
makamında nezaket ziyare�nde bulundu. 
Kent ve ülke ekonomisi hakkında sohbe�n yapıldı ziyare�en 
mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, görev süreci boyunca başarılı projeleriyle kent 
ekonomisine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Şerafe�n 

Aşut’a teşekkür e�.
MTSO önceki dönem Başkanı 
Şerafe�n Aşut ise, mesleki 
sorunların yanı sıra, ken�mizin 
ve ülkemizin kanayan yarala-
rına yönelik sorunları dile 
ge�ren, bu konuda mücadele 
eden Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı ve yöne�m 
kurulumuzu tebrik ederek, 
kendilerine çalışmalarında 
başarılar diledi.

Türkiye’nin favori eğlence 
markası  Jolly Joker işletme-
cisi  Recep Seyhan, Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz’a makamında nezaket 
ziyare�nde bulundu. Ziyaret-
te, Mersin Barosu ile Jully 
Joker arasında imzalanan 
indirim protokolü kapsa-
mında, Jully Joker Eğlence 
Merkezi’nde düzenlenecek 
o l a n  t ü m  k o n s e r l e r d e 
avukatlarımıza özel indirimler 
uygulanacak�r.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşil-
boğaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
97. yıldönümü kutlamaları çerçe-
vesinde Mersin Valiliği tara�ndan 
düzenlenen resepsiyona ka�ldı. 
Vali Ali İhsan Su’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen resepsiyonda Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
kent protokolü, kurum, kuruluş, sivil 
toplum örgütü  temsilcileri ve askeri 
e r k a n l a  b a y r a m l a ş a r a k , 
“Cumhur iye�  sonsuza  kadar 
yaşatmak; birlik ve beraberlik 
içerisinde Atatürk’ün gösterdiği laik, 
demokra�k ve çağdaş Türkiye 
yolunda yılmadan  ilerlemekle 
mümkündür” dedi. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yardımcımız Av. 
Fatma Demircioğlu, Saymanımız Av. Kazım Yüksel, yöne�m 
kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem , Av. Ece Kovan 
Demirtaş ve Av. Bilgehan Yaşa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk 
Bozdoğan’ı  ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını 
temenni e�ler.
Tarsus Belediyesi ile sosyal sosyal sorumluluk projelerinde 
ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirten Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kadınlarımız ve çocuklarımız 
önceliğimizdir. Mutlu kadın ve çocuk; mutlu kent, mutlu 
gelecek demek�r” dedi.

Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Belediye 
Başkanı Haluk Bozdoğan ise; sosyal , siyasal, hukuksal ve 
ekonomik dengenin sağlanmasında yargının bağımsız 
temsilcisi avukatlara büyük görevler düştüğünü ifade ederek, 
Mersin Barosu ile işbirliği içerisinde olmanın, ken�miz ve 
Tarsus adına önemli kazanımlar olacağını söyledi. Tarsus 
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan daha sonra, Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın, yöne�m kurulumuzun ve tüm meslek-
taşlarımızın yeni adli yılını kutladı.

MTSO ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI
AŞUT’TAN, BAŞKANIMIZ
YEŞİLBOĞAZ’A ZİYARET

AVUKATLARIMIZA KONSER
BİLETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE
YÖNETİM KURULUMUZDAN, TARSUS 

BLD. BŞK. HALUK BOZDOĞAN’A ZİYARET

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,
ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONUNA KATILDI

22.08.2019

 23.08.2019

02.09.2019
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
B a ş ka n  Ya r d ı m c ı m ı z  Av.  Fa t m a 
Demircioğlu, Saymanımız Av. Kazım 
Yüksel, yöne�m kurulu üyelerimiz Av. 
Mahçe İnanoğlu Deprem , Av. Ece Kovan 
Demirtaş ve Av. Bilgehan Yaşa, Tarsus 

Adliyesi İcra Müdürlüğü görevine yeni 
atanan Önder Şahin’e makamında 
hayırlı olsun ziyare�nde bulundu. 
Avukatların adliye içerisinde icra 
ka lemler inde  yaşamış  o lduk lar ı 
sorunları aktaran Baro Başkanımız Av. 

Bilgin Yeşilboğaz, 
avukatların önünde 
var olan engellerin, 
halkın adalete eri-
şimini engellediğini 
vurgulayarak, yeni 
adli yılda sorunların 
çözümü için el birliği 
i l e  m ü c a d e l e 
edilmesi gerek�ğini 

belir�. Ziyare�en mutluluk duyduğunu 
ifade eden İcra Müdür Önder Şahin ise, 
Tarsus Adliyesi’nde adale�n önünde 
engel teşkil eden sorunları Mersin 
Barosu ile ortak mücadele içerisinde 
çözeceklerini belirterek, Baro Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın, yöne�m 
kurulumuzun ve tüm meslektaşlarımızın 
yeni adli yılını kutladı.

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel 
Gelbul, Mezitli Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy, Başkan 
Yardımcısı Mert Dinçer ve meclis üyeleri 
ile Berlin Schöneberg Belediye yetkilisi 
Kris�na Fidancan, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
e�. Ziyaret kapsamında Mezitli Kent 
Ko n s ey i  Ç o c u k  M ec l i s i  ü ye ler i , 
“Ülkemizde hukuka güvenerek çok 
mutlu olmak is�yoruz ve kadına 
şidde�n ar�k son bulmasını is�yoruz” 
dedi.
B a ş ka n  Ya rd ı m c ı m ı z  Av.  Fa t m a 
Demircioğlu ve yöne�m kurulu üyemiz 
Av. Mahçe İnanoğlu Deprem’in de 
bulunduğu ziyare�e, Mezitli Kent 
Konseyi Çocuk Meclisi, ülkemizde artan 
kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması ve 
hukuka olan güvenin sağlanıp mutlu bir 
toplum olabilmek için neler yapılması 
gerek�ği konusunda Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’dan bilgi aldılar. 
“ÜLKEMİZDE HUKUKA GÜVENİP ÇOK 

MUTLU OLMAK İSTİYORUZ”
Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi 
Başkan Yardımcıs ı  Mert  Dinçer, 
“İngiltere’den yeni geldim. İngiltere’de 
bir takside şoförüne; burada sizi, ha�a 
herkesi çok neşeli gördüm. Hepinizin 
nasıl bu kadar çok neşeli olabiliyorsunuz 
diye sorduğumda,  ülkemizin hukukuna 
çok güveniyoruz diye yanıt aldım. Bizde 
ülkemizde ki hukuka çok güvenerek 
neşeli, mutlu, huzurlu olmak is�yoruz. 
Hukuka güven nasıl sağlanabilir?” dedi.  
Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi 

üyeleri daha sonra ülkemizde artan 
kadına şidde�n ve kadın cinayetlerinin 
ar�k son bulması için gerekli a�lmasını 
vurgulayarak, “Kadınlarımız her gün 
erkek şidde�ne maruz kalıyor. Kadınlar 
ar�k erkek şidde�ne maruz kalmasın, 
öldürülmesin” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “ŞİDDET DEVLETİN 
TEPESİNDE VAR”

Daha sonra çocukların sorularını 
yanıtlayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Şiddet insanların geninde 
var. Bu eği�mle törpülenmelidir. 

Örneğin televizyonu aç�ğımız anda 
şiddet başlıyor. Siyasi erklerin kullandığı 
dile bak�ğımızda, şidde�n öncelikle 
d e v l e � n  t e p e s i n d e  o l d u ğ u n u 
görüyoruz. Siyasi erkler, şidde�n önüne 
geçilebilmesi için yeteri kadar mücadele 
etmiyor.  Toplumsal  rehabi l i teye 
ih�yacımız var. Çi�ler evlilik öncesi, aile 
terapis inden geçmel id i r.  Ayr ıca 
boşanma aşamasında çi�lere sosyal 
hizmet desteği verilmesi yasalarımızda 
var ama maalesef bu uygulanmıyor. 
Bunun uygulanması önemli çünkü 

boşanma aşamasında ortaya nefret 
duygusu şiddete neden oluyor” diye 
konuştu.

“HUKUK GÜVENLİĞİ, EKONOMİ VE 
ŞİDDET DOĞRU ORANTILI İLERLER”

Ekonomik s ık ın�lar ın  da ş idde� 
doğurduğuna değinen Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ülkede hukuk 
güvenl iği  sağlanamadığı  sürece, 
ekonomi de rayına oturtulamaz. 
Ülkemizde hukuka güven olmadığı için, 
kimse ya�rım yapmak istemiyor. Yargı 
ülkemizde maalesef cemaatlere peşkeş 

çekiliyor. Hukuk ülkede herkese eşit 
uygulanmadığı için, hukuk kişiye, 
mevk iye  göre  uygu land ığ ı  i ç in , 
ülkemizde hukuka güven kalmadı. 
İnsanlar kendisini güvende hissetmiyor. 
Ayrıca hukuk ne kadar kısıtlama 
ge�riyor gibi görünse de, hukuk aslında 
özgürlüktür. Hukukçular da bağımsız ve 
özgür olmalıdır. Hukukçu özgür olmazsa, 
k imseyi  özgür leş�remez.  Hukuk 
güvenliği, ekonomik, sosyal refah ve 
şiddet, birbiriyle doğru oran�lı ilerler” 
şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ VE YÖNETİM KURULUMUZDAN,
TARSUS İCRA MÜDÜRÜ ÖNDER ŞAHİN’E ZİYARET

ÇOCUKLAR KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE
 HUKUKA GÜVENİN SAĞLANMASI ÇAĞRISI YAPTI

 05.09.201
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Tek Eği�m Kurumları Kurucusu Öğretmen Ahmet Yiğit, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında 
ziyaret e�.
Ziyare�e iki kurum arasında imzalanan protokol 
kapsamında; baromuz üyesi avukatların ve baro 
personellerinin bakmakla yükümlü olduğu birinci 
derece yakınlarına, 2019-2021 yılı eği�m – öğre�m 
dönemlerinde Tek Eği�m Kurumlarının eği�m 
hizmetlerinde %30 indirim uygulanacak�r. 

Ramada Otel Genel Müdürü Nuray Kodal Ünlü ve Sa�ş 
Pazarlama Sorumlusu Simren İnser, Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret e�.
Ziyare�e, Mersin Barosu ve Ramada Otel arasında, 
avukatlarımıza yönelik konaklama indirim protokolü 
imzalandı. 

Mersin Türk Kadınlar Birliği Mersin Şube Başkanı Hülya Yücel, 
yöne�m kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’a nezaket ziyare�nde bulunarak, yeni görevinde 
başarılar diledi ve Avukatlar Günü’nü kutladı. 
Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günay, Mersin Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Tuba Akkoç ve Çocuk Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Burcu Düzen’in de bulunduğu ziyare�e, Mersin Barosu 
ve Mersin Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi,  daha güçlü kadınlar 
için el ele vererek, ortak projeler için fikir alışverişinde bulundular. 
Atatürk’ün önderliğinde 13. 04. 1924’de kurulan Türk Kadınlar 
Birliği’nin kuruluşunun 95. yıldönümünü tebrik eden Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Türk Kadınlar Birliği, cumhuriyet 
tarihinin ilk ve çok uzun yıllar boyunca tek örgütlü kadın gücü 
olmuş, başta kadınların seçme ve seçilme hakları olmak üzere, 
yasal haklarının elde edilmesi için demokra�k mücadelenin önderi 
olmuştur. Kadınlar için eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi 
veren Türk Kadınlar Birliği ile ortak projelerde yer almaktan gurur 
duyarız. Kadınlarımız için kurumlar arası dayanışmayı çok 
önemsiyoruz. Ülkemizde ve ken�mizde yaşayan kadınların; sosyal, 
siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğini sağlamak ve bunun 
sağlanmasının önündeki engelleri kaldırmak için Mersin Barosu 
olarak sizlerin çalışmalarına destek vermeye hazırız” diye konuştu. 
Derneğin var oluş amacının; Cumhuriye�n kadınlarımıza hakları 
konusunda sağladığı kazanımları korumak ve geliş�rmek için 
önderlik yapmak olduğuna vurgu yapan Dernek Başkanı Hülya 
Yücel, “Bu mücadelemizde Mersin Barosu’nu yanımızda görmeyi 
ve gücümüze güç katmasını temenni ediyoruz. Kadın hakları 
konusunda başarılı çalışmalar yapan Mersin Barosu’nu tebrik 
ediyoruz” dedi.

Adalet nöbe�ne ka�lmak için Kocaeli’ye 
g iden  Baro  Başkanımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz, Kocaeli Barosu Başkanı Av. 
Bahar Gültekin Candemir’i makamında 
ziyaret e�.
Hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğinin 
sorunları hakkında çözüm önerilerinin 
sunulduğu ziyare�e konuşan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Adalet 
olgusu, görkemli  adalet sarayların 
yapılmasıyla değil; yasaların hukukun 
üstünlüğü ilkesiyle uygulanmasıyla, hâkim 
ve savcı atamalarının liyakat unsurunun 
göz  önüne a l ınarak  yap ı lmas ıy la ,  
avukat lar ın  yarg ı  mekanizmasın ın 

içerisinden çıkarma düşüncesinin son 
bulmasıyla, kişi hak ve özgürlüklerinin 
korunmasıyla sağlanacak�r. Avukatlar, hak 
arayanların sesi ve nefesidir.  İşte biz 
baroların ve avukatların adalet nöbe� de, 
bunların sağlanabileceği güne kadar 
devam edecek�r.  Tüm barolar ı  ve 
avukatları hak, hukuk ve adalet adına 
nöbet tutmaya davet ediyoruz” dedi.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade 
eden Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar 
Gültekin Candemir ise, adalet nöbe�ne 
ka�larak mesleki dayanışmaya destek 
veren Baro  Başkanımız  Av.  B i lg in 
Yeşilboğaz’a teşekkür e�.

MERSİN BAROSU İLE TEK EĞİTİM
KURUMLARI ARASINDA EĞİTİM

İNDİRİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

RAMADA OTELİ İLE KONAKLAMA
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

MERSİN BAROSU VE TÜRK KADINLAR
BİRLİĞİ, DAHA GÜÇLÜ KADINLAR İÇİN EL ELE VERDİ

BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ’DAN,
KOCAELİ BAROSU’NA ZİYARET

 10.09.2019

 10.09.2019

 11.09.2019
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Rotary Kulübü Başkanlık görevine yeni seçilen Burak Bostan, 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’a makamında nezaket 
ziyare�nde bulundu.

Rotary Kulübü yöne�m kurulu üyesi 
Reşit Can, Ferhat Fazıl Çe�n ve Kulüp 
S e k rete r i  B e rd a n  D o ğa n ’ ı n  d a 
bulunduğu ziyare�e Rotary Kulübü 
Başkanı Burak Bostan, Mersin Barosu 
ile kadınlara ve çocuklara yönelik ortak 
sosyal sorumluluk projelerinde yer 
a lmak  i sted ik ler in i  be l i r terek ,  
toplumsal ve çevresel sorunlara 
yönelik hukuksal mücadele veren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ve 
yöne�m kurulumuzu tebrik e�.
“SOSYAL DENGE KURMAK HEPİMİZİN 

GÖREVİDİR”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz  ise,  “Ülke sorunlarına 
sahip çıkmak ve bu yönde sosyal sorumluluk projeleri 
geliş�rmek, hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizdeki sorunlar el 
birliği ile çözülebilir. Sosyal dengesizliğin, adaletsizliğin olduğu 
yerde denge kurmak, biz hukukçuların ve tüm sivil toplum 
örgütlerin görevidir. Kadınlarımız ve çocuklarımız için Rotary 
Kulübü ile ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyarız. 
Kadınlar ve çocuklar gülmüyorsa, o toplumdaki her kahkaha 
fazladır” diye konuştu.
Ziyare�en mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Rotary Kulübü Başkanı Burak Bostan’ı tebrik ederek, 
yeni görevinde başarılar diledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası tara�ndan düzenlenen ‘Ekonomide Çıkış 
Yolu, Türkiye’ Konferansına ka�ldı.
MTSO Konferans Salonunda düzenlenen konferansta; 
‘İMF’nin 2019 beklen�leri ve Türkiye ekonomisi’ , ‘riskler 
ve �rsatlar kavşağında Ortadoğu’nun geleceği ve Türkiye’ 
, ‘Küresel �caret savaşında Türkiye ne yapıyor?’ , ‘Türkiye 
güncel ekonomisi ve yakın geleceğe bakış’ , ‘küresel 
piyasalarda faiz ve Türkiye’ konularında sunum yapıldı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Ekonomide çıkış 
yolunun ön koşulu, hukukun üstünlüğünün etkin 
kılınmasıdır. Türkiye’de gelişmiş, rayına oturmuş bir 
ekonomi hedefleniyorsa, öncelikle hukukun üstünlüğü 
sağlanmalıdır. Hukukun üstün olmadığı bir ülkede; 
ekonominin, is�hdamın sekteye uğraması kaçınılmazdır. 
Ekonomik is�krar ve güven için acil yargı reformu 
gerekmektedir” dedi.

Evrim Dil Okulları Kurucusu Eylem Gülcan ve İdareci 
Şebnem Hayfabi, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı 
makamında ziyaret e�.
Ziyare�e iki kurum arasında imzalanan protokol 
kapsamında; baromuz üyesi avukatların ve baro 
personellerinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece 
yakınlar ına,  2019-2020 y ı l ı  eğ i�m – öğre�m 
dönemler inde  Evr im Di l  Okul lar ı ’nda  eğ i�m 
hizmetlerinde %20 indirim uygulanacak�r. Eği�m 
kapsamında; İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, 
Fransızca ve İspanyolca eği�mi verilmektedir.

YEŞİLBOĞAZ: “ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR
EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR”

YEŞİLBOĞAZ: “EKONOMİDE ÇIKIŞ
YOLUNUN ÖN KOŞULU, HUKUKUN

ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASIDIR”

MERSİN BAROSU İLE EVRİM DİL
OKULLARI ARASINDA EĞİTİM

İNDİRİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

16.09.2029
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, bu yıl 
12. ‘si düzenlenen ‘Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplan�sı’na ka�ldı.
Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasının 
öneminin anla�ldığı toplan�da, saygı duruşu ve İs�klal 
Marşı’nın okunmasının ardından, Kurum Başkanı 
Prof.Dr. Faruk Bilir açılış konuşmasını yap�. Daha sonra 
Kurul Üyesi Şaban Baba’nın moderatörlüğünde 
başlayan toplan�da; Daire Başkanı Mustafa Erbilli, Dr. 
Yılmaz Vural ve Avukat Tuğba Yiğit Yılmaz konuşmacı 
olarak yer aldılar. Etkinlik soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

3 9 .  B a ro  B a ş ka n l a r ı  To p l a n � s ı , 
22.09.2019 tarihinde Türkiye Barolar 
B i r l iğ i ’n in  ev  sahip l iğ inde,  Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile 
birlikte 80 ilin baro başkanlarının, TBB 
Başkanı Me�n Feyzioğlu ve yöne�m 
kurulunun ka�lımıyla gerçekleş�.
Ankara’da Özdemir  Özok Kongre 
M e r ke z i ’ n d e  g e r ç e k l e ş e n  B a r o 
Başkanları Toplan�sının ana gündem 
maddeleri kapsamında, başta yargı 
re fo r m  p a ke � ,  ye n i  a d l i  y ı l d a n 
b e k l e n � l e r,  g ü n c e l  g e l i ş m e l e r, 
ü l ke m i zd e k i  s o r u n l a r,  av u kat l ı k 
mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri 
konuşuldu.

“SAVUNMAYI LÜTFEDEREK DAVET 
ETMEYİ KABUL EDEMİYORUM”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
toplan�nın gündem maddelerine ilişkin 
yap�ğı konuşmasında, TBB Başkanı 
Me�n Fezioğlu’nun Sarayda düzenlenen 
adli yıl açılış törenine ka�lmasını 
değerlendirerek, “TBB Başkanı Me�n 
Feyzioğlu’nun adli yıl açılışına gitmesi 
değişik şekilde değerlendirilebilir. TBB 
Başkanı Me�n Feyzioğlu keşke barolar ile 
bir toplan� düzenleyerek, birlikte bu 
h u s u s u n  d e ğ e r l e n d i r i l m e s i 
yapılabilseydi. Daha önce yasa ile 
elinden alınan konuşma hakkı, yasa ile 
verilerek davet edilse ve gitseydi, bu 
kadar sorun olmazdı. Savunmayı sadece 

l ü � e d e r e k  d a v e t  e t m e y i  k a b u l 
edemiyorum” ifadesini kullandı.

“YENİ YASA GELİNCE NE DEĞİŞECEK? 
Yargı  reform pake� hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Yargı 
pake�ni önemsiyoruz ancak samimi 
o l u n m a s ı  g e r e k i y o r.  A v u k a t l ı k 
yasamızdaki birçok yasal düzenleme 
görmezden geliniyor, uygulanmıyor, 
zorluklar çıkarılıyor meslektaşlarımız 
mesleğini icra edemiyor, hala bu pake�e 
yasa l  düzenleme i le  avukat lar ın 
mesleklerini daha kolaylaş�racak 
düzenlemeler  yapı lacağı  g ibi  bir 
açıklama yapılıyor. Zaten bu mümkün 
a m a  u y g u l a y ı c ı l a r  t a r a � n d a n 
engelleniyor. Pake�e düşünce ve ifade 
özgürlüğü geleceği söyleniyor, ancak 
ülkemizin büyük bölümünde valiliklerce 
t o p l a n �  v e  g ö s t e r i l e r  s ü r e k l i 

yasaklanıyor.  Anayasal  hakkın ız ı 
kullanamıyorsunuz. Yasa gelince ne 
değişecek? Bu yasaklar kalkacak mı? Hiç 
birimiz kendimizi hukuki güvende 
hissetmiyoruz. Samimi olalım” dedi.

“HAKLARIMIZ SÜREKLİ 
TIRPANLANIYOR”

Konuşmasında hukuk mesleklerine giriş 
sınavının, kangren olan hukuk mezunları 
sorununa tam çözüm olmayacağını 
vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Sınavların güvenli yapılması 
ih�mali var mıdır? Ülkemiz sınav 
yönünden sabıkalı. Öncelikle, keşke 
hukuk fakültelerine giriş sınavında %1’lik 
dilime öğrenci alınacağı hususunda basit 
bir düzenleme yapılsaydı, bu sorun bu 
kadar büyümez, bu kadar hukuk fakültesi 
açılmazdı. 
Hiç bir siyasi irade, karşısında bağımsız 
v e  g ü ç l ü  b i r  s av u n m a  i s t e m e z .  
Haklarımız sürekli �rpanlanıyor, meslek 
alanlarımız sürekli daralıyor. Uzlaş�rma 
ve arabuluculuk sistemi ile avukatlık 
mesleği bi�riliyor. Bunlara çözüm 
bulunması gerekiyor.
TBB ile barolar arasında yaşanan 
sorunların çözümünde, güven ilişkisi çok 
önemli. Bu süreçte TBB Başkanı Me�n 
Feyzioğlu’nun sorumluluğu ağır. Ancak 
bu sorunu çözecek adımları atmıyor. 
Birlik olmak zorundayız” diye konuştu.

BARO BAŞKANIMIZ BİLGİN YEŞİLBOĞAZ,  KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI KONULU TOPLANTIYA KATILDI

YEŞİLBOĞAZ: “TBB BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU, SORUNU ÇÖZECEK ADIM ATMIYOR”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Akdeniz 
Kent Konseyinin düzenlediği kahval�da, kent 
protokolü ve çarşı esna� ile bir araya geldi.
Akdeniz Kent Konseyi Çarşı Meclisinin öncülük 
e�ği toplan�da, çarşı esna� ile birlikte, Mersin 
Çarşının öncelikli sorunu ve çözüm önerileri 
masaya ya�rıldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kent tarihi 
dokusuna sahip Mersin Çarşısını canlandırmak; 
esna� ve kent ekonomisini canlandırmak 
olduğunu belirterek, Mersin Barosu olarak bu 
konuda güç birliğine hazır olduklarını ifade e�.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Adana Barosu tara�ndan düzenlenen, 
‘Stajdan Başkanlığa; Mücadele ve Kariyer 
Mesleği Avukatlık’ konulu, 2019-2020 
Dönemi Stajyer Avukatlar ile Tanışma ve 
Açılış Programına ka�ldı.
Stajyer avukatların ka�lımıyla bir otelde 
düzenlenen ve Adana Barosu Başkanı Av. 
Vel i  Küçük’ün moderatör lüğünde 
gerçekleşen söyleşiye; Mersin Barosu 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Ankara 
Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Av. 
Bahar Gültekin Candemir, Kahraman-
maraş Barosu Başkanı Av. Muhammed 
Burak Gül ve Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. Bektaş Şarklı konuşmacı olarak ka�ldı. 
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz 
sunumunda, “Avukatlık mesleğinin 
ge l i şme sürec i  o  ü lkenin  sosya l , 
ekonomik, kültürel, siyasal yapısına, yani 
o ülkenin rejimine bağlıdır. Demokra�k 
toplumlarda avukatlık mesleği gelişim 
g ö s t e r i r k e n ,  a n � - d e m o k r a � k 
toplumlarda savunma mesleği fazla 
gelişim gösterememiş�r. Çünkü avukatlık 
mesleğinin icra edilmesinin ön koşullarını 
oluşturan;  hukuk devle�, hukukun 
üstün lüğü,  hukukun egemenl iğ i , 
demokrasi, insan hakları,  kuvvetler 
ayrılığı, kanun önünde eşitlik, �rsat 
eşitliği, hukuk güvenliği, adil yargılanma 
hakkı, yargı bağımsızlığı, temel hak ve 

özg ü r l ü k  kav ra m l a r ı  d e m o k ra� k 
toplumlarda mevcu�ur. Ülkemizde bu 
yüzden avukatlık mesleğini icra etmek 
ç o k  z o r .  H u k u k u n  ü s t ü n l ü ğ ü 
sıralamasında Türkiye, 126 ülke arasında 
109'uncu sırada. Biz barolar ve avukatlar, 
mesleğimizi yüceltmek için, hukuk 
devle�nin yeniden inşa edilebilmesi için 
mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 
sizlerin de var olması gerekiyor. Avukatlık 
mücadele mesleğidir” diye konuştu.

“HAK İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN 
GELEMEZSİNİZ” 

Baroların ve avukatların toplumun 
korkusuz, özgür, gür sesi olduğunu 
vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, “Avukatlık mesleği sadece 
p a r a  k a z a n m a  m e s l e ğ i  o l a r a k 
görebi leceğiniz  bir  meslek deği l . 
Toplumsal her sorunun çözümünde 
gönüllü olarak var olup, çözüm aramak 
z o r u n d a s ı n ı z .  Ü l k e m i z d e k i  v e 
ken�mizdeki hak ihlallerini görmezden 
gelemezsiniz. Bu sizin yaşam biçiminiz 
olmak zorundadır. Bu görev Avukatlık 
K a n u n u ’ n d a  b i z l e r e  v e r i l m i ş � r. 
Ülkemizde, yaşadığımız ken�e insan 
hakları, kadın hakları, çocuk hakları, 
hayvan hakları, doğa katliamı, çevre 
sorunları gibi; her canlının yaşam hakkını 
ihlal eden ne varsa; Mersin Barosu olarak 
ve birçok baromuzla güç birliği yaparak, 

hukuksal mücadelemizi veriyoruz. Bizler 
hakkı temsil ediyoruz, hakkı savunuyoruz. 
Biz avukatlar en kutsal mesleği yaparak; 
insanların hukuki sorunlarını çözüyoruz, 
haklarını elde etmelerini, özgülüklerine 
kavuşmalarını sağlıyoruz. Hak, hukuk ve 
adalet mücadelesi verirken, bir yandan 
siyasi otoritenin baskısını,  engel-
lemelerini bertaraf etmek için de 
mücadele etmek zorunda kalıyoruz” 
ifadesini kullandı.
Mesleki kariyer ve staj eği�m dönemi 
süreci hakkında da bilgiler veren Baro 
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Staj 
dönemi, üniversiteden mezun olduktan 
sonra mesleğe hazırlanmada en önemli 
aşamadır.  Staj  dönemi,  fakültede 
ö ğ r e n d i ğ i n i z  b i l g i l e r i  p r a � k t e 
uygulamada önemli bir süreç�r. Bu 
n e d e n l e  d e r s l e r e ,  b a r o l a r ı n 
seminerlerine ka�lmayı, komisyon ve 
merkezlerinde ak�f görev almayı ihmal 
etmemeniz gerekmektedir. Staj dönemi 
a y r ı c a ,  u s t a - ç ı r a k  i l i ş k i s i n e 
b e n ze m e k t e d i r  v e  y a n ı n d a  s t a j 
yapacağınız ustanızı  iy i  seçmeniz 
gerekmektedir.  Bu  konuda üyes i 
o l d u ğ u n u z  b a r o l a r  s i z l e r e  y o l 
gösterecek�r. Pusulanız her daim, 
hukukun üstünlüğü ve adalet olmalı.   
Şimdiden başarıl ı  bir staj dönemi 
geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

MERSİN ÇARŞISINI
GÜÇLENDİRMEK İÇİN
GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDI

YEŞİLBOĞAZ:  “AVUKATLIK MÜCADELE MESLEĞİDİR”
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Mersin'in tek ampute takımı olan ve 1'inci 
Lig'e yükselen Mersin Ampute Futbol 
Kulübü Başkanı Ali Yanaç, Genel Sekreter 
Veysel Kahraman, Sayman Av. Ulaş Yılmaz 
ve Takım Anternörü  Ertan Oğuz, şampi-
yonluk kupasıyla birlikte Baro Başkanımız 
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret 
e � .  A m p u t e  G e n ç  M i l l i  t a k ı m 
seçmelerinde 1. lige yükselen Mersin 
Ampute Futbol Kulübünün şampiyonluk 
sevincini paylaşan Baro Başkanımız Av. 
Bilgin Yeşilboğaz, kulüp yöne�cilerini ve 
Sporcu Mehmet Can Çınar'ı tebrik ederek, 
“Mersin iş dünyasını Ampute takımımıza 
destek olmaya davet ediyorum. Yeni 
sezonda ve süper lige yükselme yolunda 
kendilerine başarılar dilerim” dedi.

MERSİN AMPUTE TAKIMI ŞAMPİYONLUK
SEVİNCİNİ, BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ’LA PAYLAŞTI

MERSİN BAROSU VE TBB, CİNSİYET AYRIMCILIĞINI SONLANDIRMAK İÇİN TOPLANDI
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları 
Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Çalışma Grubu tara�ndan, 28 Eylül 
2019 tarihinde Arama Konferansı 
gerçekleş�rildi. Mersin Barosu dâhil 
o l m a k  ü ze r e ,  5 2  b a ro d a n  1 1 8 
temsilcinin ka�ldığı konferansta; 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
farkındalık yaratma ve raporlama 
çalışması yapmak üzere sekiz masa 
halinde çalışma yürütüldü. 
Avukatlar toplan�da; okul öncesinden 
başlanarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
eği�minin zorunlu olması, İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284 Sayılı kanun 
konusunda hâkim ve savcıların etkili ve 
yeterli eği�me tabi tutulması, Adli 
yardım ve CMK hizmetlerine yapılan 
cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı her 
türlü başvurulara atanacak avukatların, 
toplumsal cinsiyet eği�mi 
a l m ı ş  o l m a s ı  ş a r � 
ge�r i lmes i ,  top lumsal 
c i n s i y e t  ay r ı m c ı l ı ğ ı n ı 
derinleş�ren filmlerin ve 
d i z i l e r i n  t e s p i � n i n 
yapılması ve kadınların 
is�hdama ka�lması için acil 
eylem planı yapılması başta 
o lmak  ü zere ,  c in s iyet 
a y r ı m c ı l ı ğ ı n ı n  ö n ü n e 
geçebilmek için birçok 
konuda görüş ve öneri 
sundu.

“HEDEFLERE AKTİF 
İŞBİRLİĞİNİN 

SAĞLANMASIYLA 
ULAŞILABİLİR”

TBB Konferans Salonunda 
düzenlenen konferansa 
Mersin Barosunu temsilen, 

İnsan Hakları Merkezi üyeleri Av. Derya 
Demir, Av. Saniye Hakimoğulları ve 
Kadın Hakları Merkezi üyesi Av. Dilber 
Öktem ka�ldı. Toplan�da, ülkemizde 
meydana gelen kadın cinayetlerinin, 
kadına yönelik şidde�n ve cinsel 
yönelimden dolayı maruz kalınan 
ayrımcılığın al�nda yatan nedenlerin, 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Yönelik Şidde�n Önlenmesine Dair 
Kanun, Birleşmiş Milletler Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) 
v e  İ s t a n b u l  S ö z l e ş m e s i ’ n i n 
uygulanmasına ilişkin bilgi paylaşımının 
ve çözüm önerileri tar�şıldı.
TBB Yöne�m Kurulu Üyesi Av. Filiz 
Saraç, İnsan Hakları Merkezi Başkanı 
Av. İzzet Varan ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Av. 

Nuriye Kadan’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan toplan�da, sekiz ayrı çalışma 
masası oluşturuldu. 
Ka�lımcılar; ‘toplumsal farkındalık, 
duyarlılık, bilinç kazandırmak ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet 
e d e c e k  z i h n i y e t  d ö n ü ş ü m ü n ü 
sağlamak’, ‘İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
sayılı Kanun’un uygulamasındaki 
sorunlar ı  g idermek’,  ‘baro lar ın 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle 
mücadele kapasitelerini güçlendirmek’, 
‘kadınların ve LGBTİ bireylerin adalete 
er iş imin in  önündeki  engel ler in 
kaldırılmasını sağlamak’, ‘toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ana akımlaş�rılarak  
toplumsal cinsiyete dayalı şidde�n 
ö n l e n m e s i  ko n u l a r ı n d a ,  u l u s a l 
mevzua�n yerelde uygulanmasında 
karşılaşılan zorlukları tespit ederek 

çözüm   üretmek’ olmak üzere, beş 
hedefe hangi yöntemlerle, kimlerin 
sorumluluğunda, kimlerle işbirliği 
yapılarak, ne kadar sürede ulaşı-
labileceğine dair fikirleri tar�ş�.
Konferans sonunda, belirlenen 
h e d e fl e r e  h ı z l a  u l a ş m a y ı 
sağlayacak görüş ve önerler 
sunuldu.   Önerilerden bir kısmının 
yasal değişiklikleri zorunlu kıldığı, 
bir kısmının Millî Eği�m Bakanlığı 
başta olmak üzere HSK, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, 
Çal ışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanl ığ ı ,  yere l  yöne�mler, 
üniversiteler ve STK’larla ak�f iş 
birliğinin sağlanması ile mümkün 
olacağı, bir kısmının da TBB ve 
baroların kendi iç işleyişi içince 
çözülebileceği değerlendirildi.  
            (Devamı arka sayfada)
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 “OKUL ÖNCESİNDEN BAŞLANARAK, 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

EĞİTİMİ ZORUNLU OLMALI”
Buna göre;   toplumsal  c ins iyet 
eşitliğinin sağlanmasında bilginin ve 
farkındalığın küçük yaşlardan başlaması 
ge re k� ğ i ,  b u  n e d e n l e  e b evey n 
okullarının düzenlenmesi için milli 
eği�m il müdürlükleri ile barolar 
arasında bir  iş  bir l iği  protokolü 
yapılabileceği fikri tüm masalarca 
benimsendi.   Okul öncesi eği�minden 
başlamak üzere özel, kamu ayırımı 
yapılmaksızın kreşler de dahil olacak 
şekilde, toplumsal cinsiyet eşitliği 
eği�minin verilmesinin zorunlu hale 
ge�rilmesinin, takibinin baroların kadın 
hakları merkezi bünyesinde kurulacak 
bir toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma 
grubu ile sağlanması gerek�ğinin al� 
çizildi.  
Toplumsal cinsiyet eşitliği eği�minin 
zorunlu bir şekilde barolarla birlikte 
y ü r ü t ü l m e s i  i ç i n  T B B ’n i n  i l g i l i 
bakanlıkların tamamı ile ile�şime 
geçmesi ve bakanlıkların il ve ilçe 
müdürlüklerine bir genelge yazmasının 
s a ğ l a n m a s ı  ge re k� ğ i  b e l i r � l d i .   
Özellikle kolluk kuvvetlerine, adliye 
p e r s o n e l i n e ,  i l  m i l l i  e ğ i � m 
m ü d ü r l ü k l e r i n e ,  b e l e d i y e l e r e , 
üniversitelere, meslek odalarına, 
�caret ve sanayi odalarına eği�mler 
veri lmesi bu eği�mlerin barolar 
aracılığıyla yapılması; eği�mcilerin 
uzman kişilerden seçilmesi, eği�mlerin 
düzenli ve sürekli olması, ka�lımın 
takibinin sağlanması gerek�ğinin al� 
çizildi.  

“HÂKİM VE SAVCILAR EĞİTİME TABİ 
TUTULMALI”

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı 
kanuna aykırılıkların kural haline 
geldiğine dikkat çekilerek, hâkim ve 
savcıların bu konuda etkili ve yeterli bir 
eği�me tabi tutulmasının önemi 
vurgulandı. Bu çerçevede HSK ile 
TBB’nin iş birl iği  i le bir çalıştay 
d ü z e n l e m e s i  v e  b u  ç a l ı ş t a y ı n 
s o n u ç l a r ı n ı n  y i n e  i l g i l i  t ü m 
başsavcılıklara bir genelge şekilde 
gönderilmesinin sağlanması gerek�ği 
belir�ldi.  TBB ve baroların meslek içi 
eği�mlere öncelik vermesi gerek�ği 
yine tüm ka�lımcıların ortak fikri olarak 
ileri sürüldü. TBB ve tüm barolarda, staj 
eği�m merkezlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitl iği dersinin zorunlu 
tutulması için gerekli düzenlemelerin 
y a p ı l m a s ı n ı n ,  s t a j  k r e d i s i n i n 
ar�rılmasının, çözümlemeli vaka 
çalışmaları ve yarışmaları ile stajyer 
avukatların konuya olan ilgisinin 
ar�rılmasının önemine dikkat çekildi.

“ADLİ YARDIM VE CMK 
HİZMETLERİNDE AVUKATLARIN, 

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ ALMIŞ 
OLMASI ŞARTI GETİRİLMELİDİR”

Yine baroların adli yardım koşullarının 
şiddete veya ayrımcılığa uğrayan kadın 
ve LGBTİ’ler yönünden kolaylaş�rılması 
gerek�ğinin al� çizildi. Zaten mağdur 
olan başvurucuların adli  yardım 
hizme�ne ulaşması zorlaş�kça adalete 
erişim imkânının da azaldığı belir�ldi. 
Adli yardım ve CMK hizmetlerine 
yapı lan cinsiyet ayrımcı l ığ ından 
kaynaklı her türlü başvurulara atanacak 
avukatların, toplumsal cinsiyet eği�mi 
almış olması şar� ge�rilmelidir. 

“TOPLUMSAL CİNSİYET 
AYRIMCILIĞINI DERİNLEŞTİREN 

FİLMLERİN VE DİZİLERİN TESPİTİ 
YAPILMALI”

TBB de dâhil olmak üzere, baroların 
özellikle yöne�m kurullarına kadınlar 
için kota konulması ileri sürüldü. 
Toplumsal  c ins iyet  ayr ımcı l ığ ını 
derinleş�ren filmlerin ve dizilerin 
tespi�  iç in  TBB bünyes inde b ir 
komisyon kurulması, bu komisyonda 
üniversitelerden de uzmanların yer 
alması ve komisyonun hem RTÜK’e 
şikâyet yollarını hem de Başsavcılığa suç 
duyurusu yollarını kullanmasının 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin topluma 
benimse�lmesinde daha hızlı yol sonuç 
alınacağının al� çizildi.
“KADINLARIN İSTİHDAMA KATILMASI 
İÇİN ACİL EYLEM PLANI YAPILMALI”

Cins iyete  daya l ı  ayr ımc ı l ığ ın  i ş 
haya�nda çok sık yaşandığına dikkat 
çekilen toplan�da, kadınların is�hdama 
ka�lımı konusunda da ilgili kurumlarla 
iş birliğinin acil eylem planı olarak 
hayata geçirilmesi gerek�ği belir�ldi. 
Bunların aynı sıra, başsavcılıklarla iş 
birliği yapılarak, ista�s�k veri oluşturma 
ve il bazında raporlama yapmak için 
cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı tüm 
dava dosyalarının taranmasının gerekli 
olduğu sonucuna varıldı.
Tüm bu çalışmaların sonuçlarının 
izlenmesi için baroların kadın hakları ve 
insan hakları merkezleri ile ilgili tüm 
kurumların iş birl iği  yapmasının 
sağlanmasının al� çizildi. Toplumsal 
c ins iyet  eş i ts i z l iğ in in  bes led iğ i 
sorunların tespit edildiği ve çözüm 
ö n e r i l e r i n i n  d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i 
toplan�nın sonuç bildirgesinin, tüm 
detayları ile raporlaş�rılarak kamuoyu 
ile paylaşılacağı belir�ldi.


