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Ahmet Can Bal’ın Baromuza vermiş olduğu Baro aidatı ve giriş keseneğinin iadesine ilişkin 

15.05.2017 tarih ve 2333 evrak kayıt numaralı  dilekçesi incelendi; Avukatlık ruhsatı başvuru 

sırasında alınan giriş keseneği ve baro aidat ücretinin Avukatlık Kanunu gereğince alınması 

gerektiğinden talebin reddine, 

 

Baromuzun 3022 sicil numarasında kayıtlı Av. Ahmet Can Bal’ın 16.05.2017 tarihli dilekçesi 

ile avukatlık ruhsatı almış ise de; devlet memuru olarak görev yapması nedeni ile Baro kaydının 

silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  

silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,   

 

Av. Deniz Aylin Ergün’ün 19.04.2017 tarihli dilekçesi incelendi;                 Mersin Barosu 

CMK Merkezi’nin 29.03.2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararının CMK Yönergesi’ne uygun 

olması nedeni ile Av. Deniz Aylin Ergün’ün talebinin reddine. Mersin Barosu CMK Merkezi 

kararının onanmasına, 

 

İstanbul Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Ekin Aktaş geri kalan stajını 

Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının 

yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 

 

Baromuzun 3036 sicil numarasında kayıtlı Av. Hasan Serdar Bilge’nin 10.05.2017 tarihli 

dilekçesi ile avukatlık ruhsatı almış ise de; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi devlet 

memuru olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapması nedeni ile Baro kaydının 

silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  

silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

 

Mersin Barosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı olarak Av. Oben Gül Ezgi ÇELİK’in 

atanmasına, 

 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Sivas Barosunda 

tamamlamak isteyen İshak Işık’ın Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj 

dosyasının Sivas Barosu’na gönderilmesine 

 

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı olarak Av. Ayşe Sena Sarı’nın atanmasına, 

 

 

 

 

 

 

Baromuzun 2781sicil numarasında kayıtlı Av. Kasım Baran Acar’ın 17.05.2017 tarihli 

dilekçesi ile avukatlık mesleğinden hakim ve savcılık mesleğine geçmeye hak kazanması 

nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, 

Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na bildirilmesine,   

 



Av. Melih Cihan Yılmaz’ın 08.05.2017 tarihli dilekçesi incelendi;  Mersin Barosu CMK 

Merkezi’nin 03.03.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararının CMK Yönergesi’ne uygun olması 

nedeni ile Av. Melih Cihan Yılmaz’ın talebinin reddine. Mersin Barosu CMK Merkezi 

kararının onanmasına, 

 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, askere gitmesi nedeni ile Baro Yönetim Kurulu’nun 

27.04.2016 tarih 2016/397 sayılı kararı ile stajı dondurulan Melih Yörük’ün 10.05.2017 tarih 

ve 2284 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 28.04.2017 tarihinde Askerlik görevini tamamlamış 

olması nedeniyle stajına kaldığı yerden devam etmek istediğinden adı geçenin kaldığı yerden 

stajına başlattırılmasına, 

 

Niğde Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Mustafa Tekin’in 

Niğde Barosu’nun 11.05.2017  tarih  ve 243 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3069 sicile 

kaydının yapılmasına, Niğde Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye 

Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

 

Baromuzun 1850 sicil numarasında kayıtlı Av. Müge Kutayer Oğuz’un 11.05.2017 tarihli 

dilekçesi ile hakim-savcılık sınavını kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş 

olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

 

Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Nida Bayır Baromuz 

levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3071 sicil numarasına 

kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığına bildirilmesine 

 

23.05.2017 tarihinde Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta POP MÜZİK GECESİ  

yapılmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

Baromuzun 2511 sicil numarasında kayıtlı Av. Uğur Kaya’nın 15.05.2017 tarihli dilekçesi ile 

hakimlik-savcılık sınavını kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu 

anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

 

 

Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Umut Temizkan’ın 

Ankara Barosu’nun 10.05.2017  tarih  ve 111-29996/12212 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 

3070 sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,    

 

Baromuzun 186 sicil numarasında kayıtlı iken, 03.01.2017 tarihinde vefat eden Avukat Yılmaz 

Yönel’in Baro levhasından kaydının silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığına bildirilmesine, 

 

Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Zehra Betül Sarman 

Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3072 sicil 

numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar 

Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

 

 



Adliye 4. katta bulunan odanın tefrişatının yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden 

karşılanmasına 

 

Stajını tamamlayan Ayşe Ata’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 13.05.2016 

tarihinde başlayıp, 16.11.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.11.2016 tarihinde 

başlayıp, 17.05.2017 tarihinde tamamladığı, Avukatlığa engel bir halinin bulunmadığı 

anlaşıldığından kendisine Staj Bitim Belgesi verilmesine, Baromuz levhasına Avukat olarak 

kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve 

Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

 

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile stajyer ve avukat sicil dosyalarının yaptırılmasına, 

masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

 

Baromuzun 1570 sicil numarasında kayıtlı Av. Hakan Akbal’ın  23.05.2017 tarihli dilekçesi ile 

hakimlik-savcılık mesleğine geçmiş olması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş 

olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

 

Baromuzun 2390 sicil numarasında kayıtlı Av. Hasan Ali Özmen’in  22.05.2017 tarih ve 2395 

evrak kayıt numaralı  dilekçesi ile hakim-savcılık sınavını kazanması nedeni ile Baro kaydının 

silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  

silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 

 

09.06.2017 tarihinde Marehan’da Baromuz üyesi avukatlara ve stajyer avukatlara iftar yemeği 

düzenlenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

İstanbul Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan İpek Dirlik geri kalan stajını 

Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının 

yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 

 

Baromuzun 2356 sicil numarasında kayıtlı Av. Murat Avan’ın 22.05.2017 tarihli dilekçesi ile 

İdari Yargı hakimlik stajına başlayacağı nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu 

anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

 

 

Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta bulunan konferans salonu için projeksiyon makinesi 

alınmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

 

 

 

 

 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Onur Şentut’un sunulu belgeleri incelendi.   

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 

Hukuk Fakültesinden alınan Ocak-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Onur 

Şentut’un Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa 

engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden 



anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma 

olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, 

durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 

 

Baromuzun 2470 sicil numarasında kayıtlı Av. Serhat Can Aras’ın  23.05.2017 tarihli dilekçesi 

ile Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim-savcılık sınavını kazanması nedeni ile Baro 

kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından 

kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 

 

Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu’nun Baromuza vermiş olduğu 17.05.2017 tarih ve 2408 

evrak kayıt numaralı okul bahçesine yapılacak gölgelik ile ilgili talebin reddine, 


