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Baromuzun 2452 sicil numarasında kayıtlı Av. Adil Seyrek’in 27.11.2015 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim–savcı adayı olarak göreve 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, 
 
 
 Baromuzun 2687 sicil numarasında kayıtlı Av. Ahmet Hasırcı’nın 
28.122015 tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim–savcı adayı olarak göreve 
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 
 
 
Baromuzun 2528 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali Can’ın 29.12.2015 tarihli 
dilekçesi ile Adli Yargı hakim-savcı adayı olarak stajına başlayacağından 
Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin 
kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ali Sapmaz’ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ali Sapmaz’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,   
 
Baromuzun 2496 sicil numarasında kayıtlı Av. Osman Tufan Kayıran’ın 
29.12.2015 tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim-savcı adayı 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 
 
 
Baromuzun 2439 sicil numarasında kayıtlı Av. Bahar Şan’ın 29.12.2015 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim-savcı adayı olarak stajına 
başlayacağından Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, 
durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
2016 yılı aidat miktarlarının yıllık 550.00-TL olarak, kamu avukatlarının 
aidat miktarlarının yıllık 380.00-TL olarak alınmasına 
 
 



Baromuzun 2622 sicil numarasında kayıtlı Av. Çağrı Soydan’ın 28.12.2015 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim-savcı adayı olarak stajına 
başlayacağından Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, 
durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
Mersin Barosunda bulunan Avukat dinlenme odası ve fotokopi odalarında e-
baro  uygulamasına geçilmesine, bu konuda Baro Saymanı Av. İlkay Şahin 
ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Hakkı Eren Mülayim’in görevlendirilmelerine 
 
Baromuzun 2566 sicil numarasında kayıtlı Av. Emrullah Polat’ın 28.12.2015 
tarihli dilekçesi ile hakim adayı olarak göreve 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 
 
Mardin  Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Fatma Külte’nin Mardin Barosu’nun 05.01.2016 tarih  ve  2015/2 sayılı 
yazısı  üzerine Baromuzun 2842 sicile kaydının yapılmasına, Mardin 
Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Baromuzun 2556 sicil numarasında kayıtlı Av. Filiz Topal’ın 29.12.2015 
tarih 2015/4573 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile hakim aday olarak 
atanması 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 1767 sicil numarasında kayıtlı Av. Gülşah Kır’ın 29.12.2015 
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 e-baro uygulamasına geçmesi nedeni ile muhasebe birimi 
kurulmasına, 
 
 
İstanbul  Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan 
Avukat Okan Kaçin’in İstanbul Barosu’nun 05.01.2016 tarih  ve  580 sayılı 
yazısı  üzerine eski sicil numarası olan 2184 sicile kaydının yapılmasına, 
İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Sümeyya Atım’ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sümeyya Atım’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 
 
Baromuzun 2493 sicil numarasında kayıtlı Av. Süreyya Şah’ın 29.12.2015 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim adayı olarak göreve başlayacağından 
Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin 
kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
Baromuzun 2755 sicil numarasında kayıtlı Av. Yusuf Meydan’ın 24.12.2015 
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,   
 
 
 
 
 
 


