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Baromuzun 675 sicil numarasında kayıtlı Av. Bülent Kömürcü’nün 

04.01.2016 tarihli dilekçesi 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 656 sicil numarasında kayıtlı iken, 12.01.2016 tarihinde vefat 

eden Avukat Mete Türkmenoğlu’nun  Baro levhasından kaydının 

silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 

bildirilmesine 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  kalan stajını 

Antalya  Barosunda tamamlamak isteyen Merve Kalaycı’nın Baromuz stajyer 

listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Antalya Barosu’na 

gönderilmesine, 

İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 

Ömer Erim’in İstanbul  Barosu’nun 28.01.2016 tarih  ve  3554 sayılı yazısı  

üzerine Baromuzun 2852 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  

sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Baromuzun 1801 sicil numarasında kayıtlı Av. Menekşe İlhan Tığ Köken’in 

Balıkesir Barosu’nun 12.01.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile Balıkesir 

Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz 

levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun 

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Murat Lavsaç’n Avukatlık Kanunu’ nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Murat Lavsaç’ın stajyer 

levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 

evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 

için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 

müracaatın ilanına,   

Staj için Baromuza müracaat eden Mustafa Kummuz’un Avukatlık Kanunu’ 

nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Kummuz’un 

stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 

evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 

için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 

müracaatın ilanına 



Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Çağlar Dirneçler’in 
sunulu belgeleri incelendi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Eylül 2015 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Çağlar Dirneçler’in 
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 
 

Stajını tamamlayan Mecit Danacı’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 12.01.2015 tarihinde başlayıp, 16.07.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.07.2015 tarihinde başlayıp, 29.01.2016 
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, 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Neycan Yağmur Aras’ın Avukatlık 

Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Neycan Yağmur 

Aras’ın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek 

üzere evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını 

bildirmeleri için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün 

müddetle işbu müracaatın ilanına 

Stajını tamamlayan Sançar Pusat Kanmam’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 10.10.2014 tarihinde başlayıp, 11.04.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 13.04.2015 tarihinde başlayıp, 13.10.2015 
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, 
 

Gaziantep Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan 

stajını Baromuzda tamamlamak isteyen Bengü Aydın’ın Gaziantep 

Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu görüldüğünden Baromuz 

stajyer listesine kaydının yapılmasına,  kaldığı yerden stajına 

başlattırılmasına, 

Türkiye Barolar Birliği’nin 2016/7 sayılı duyurusu nazara alınarak 

26.12.2015 tarih, 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bir Avukat 

Yanında, Avukat Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda ücret karşılığı 

birlikte çalışan avukatların çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik” 

kapsamında verilen görevlerin Baromuz tarafından ifasına, aynı yönetmeliğin 



4/1-a, 6/1 maddesi uyarınca işveren avukat tarafından işgören avukata 

ödenecek ücretin net 2.000,00-TL olarak belirlenmesine, 

Mersin Barosu personeli Fatma Günaştı’nın Yazı İşleri Müdür Yardımcısı 

olarak atanmasına 

Gülnar, Aydıncık ve Erdemli Ana Adliyesinde bulunan Baro odası 
koltuklarının yenilenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


