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Değerli Meslektaşlarım,
2018-2020 Mersin Barosu Olağan Genel Kurul Başkanlık seçimi sonrasında, meslektaşlarımızın güvenini sağlayarak, yeniden 
baro başkanlığına seçilmemin ve yöne�m kurulumuzda görev alan tüm meslektaşlarımızla birlikte; mesleki sorunlarımıza, 
ülkemizin ve ken�mizin kanayan yaralarına merhem olmak için onurla ve özveriyle çalışmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Şahsımı, yöne�m kurulumuzu ve diğer kurullarda görev alan değerli meslektaşlarımızı, bu kutsal ve onurlu göreve layık gören 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Sizlere sunmuş olduğumuz faaliyet raporunda; 2018 Ağustos-2019 Eylül tarihleri arasında yapmış olduğumuz mesleki 
hizmetlerimizi, sosyal sorumluluk çalışmalarımızı,  meslektaşlarımızla, barolarla, kent protokolüyle, kurum, kuruluş ve sivil 
toplum örgütleriyle dayanışmamızı, herkes için adalet feryadımızı, hukukun üstünlüğünün, adil yargılanmanın ve savunma 
hakkının güçlenmesi, yaşama geçmesi için vermiş olduğumuz mücadeleyi, sizlerle paylaş�k. 
Faaliyet raporunda kısacası; ‘Avukat’ ve ‘Adalet’ paydasında buluşarak, birçok mesleki, ülke ve kent sorununu çözebilmek 
adına vermiş oluğumuz mücadeleyi sizlere sunduk. 
Mersin Barosu büyük bir ailedir ve bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Sizlerle birlikte yol almaktan onur 
duyduğumu belirterek, İlk başta söz verdiğim gibi; ‘Mersin Barosunu birlikte yöneteceğiz’ ilkesiyle hareket etmeye devam 
edeceğiz. Mesleki hizmetlerimize ve sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemek için meslektaşlarımızın 
önerilerini ve beklen�lerini de değerlendirmeye devam edeceğiz. 
Bu faaliyet raporunda yer alan her projemizde büyük özveriyle çalışan yöne�m kurulumuzda, merkez, komisyon, kulüpler ve 
diğer kurullarda görev alan değerli meslektaşlarımıza, ayrıca çalışmalarımıza güç veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
        Av. Bilgin Yeşilboğaz
        Mersin Barosu Başkanı
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