10/01/2018
Baromuzun 3192 sicil numarasında kayıtlı Av. Abdulhalim Gümüş’ün 04.01.2018
tarihli dilekçesi ile avukatlık ruhsatnamesi almış ise de; avukatlıkla bağdaşmayan
bir iş yapması ve Hakimlik ve Savcılık stajına başlaması nedeni ile Baro kaydının
silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro kaydının
silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine
2018 yılı aidat miktarlarının yıllık 550.00-TL olarak, kamu avukatlarının aidat
miktarlarının yıllık 380.00-TL olarak, avukat ortaklığı giriş keseneğinin 8.500,00-TL
olarak, Baro giriş keseneğinin 750.00-TL olarak, avukatlık ortaklığı baro aidatının
yıllık 4.500,00-TL olarak, staj başlama ücretinin 450.00-TL olarak, staj bitim
belgesi ücretinin 300.00-TL olarak alınmasına,
Şikayet dosyalarından alınan 150.00-TL masraf ücretinin
10.01.2018 tarihi itibari ile 250.00-TL olarak belirlenmesine

karar tarihi olan

Stajını tamamlayan Aykut Yavuz’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına
25.11.2016 tarihinde başlayıp, 06.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık
stajına 07.06.2017 tarihinde başlayıp, 07.12.2017 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,
Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Ayşe Tan geri kalan
stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine
kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına,
Mersin Barosu lokaline internet ve telefon hattı alınmasına, Baro personeli Mustafa
Özgür Acıoğlu’nun yetkilendirilmesine
Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Cihan Kaya geri kalan
stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine
kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına
Adana Barosu’na kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Damla
Özdemir’n Adana Barosu’nun 08.01.2018 tarih ve 2018/31 sayılı yazısı üzerine
Baromuzun 3236 sicile kaydının yapılmasına, Adana Barosundan sicil dosyasının
istenmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine
Baromuz üyesi avukatlara dağıtılmak üzere İş Hukuku ve Ceza Hukuku kitabı
bastırılmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına
27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Baromuz Kültür, Sanat Komisyonu ve Fotoğrafçılık
Kulübünce düzenlenen Kapadokya Turu’nun kişi başı 225.00-TL ücretin 100.00TL’sinin Baromuz tarafından karşılanmasına

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Mahir Taşkıran geri
kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer
listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Ali Çelik’in Avukatlık Kanunu’nun
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Ali Çelik’in 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,
Baromuza Temmuz ayı öncesi nakil başvurusunda bulunan avukatlardan Baro
aidatının yıllık olarak alınmasına,
Stajını tamamlayan Özlem Sarıoğlu’na ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına
29.12.2016 tarihinde başlayıp, 30.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık
stajına 01.07.2017 tarihinde başlayıp, 01.01.2018 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,
Stajını tamamlayan Serkan Horan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına
30.12.2016 tarihinde başlayıp, 05.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık
stajına 06.07.2017 tarihinde başlayıp, 06.01.2018 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 adına kayıtlı 33 BAR 16 plakalı 2011 model WOLKSWAGENCARAVELLE marka otomobilin rutin bakım-onarım giderleri harcamasının fazlalığı
nazara alınarak satımı için
fiyat araştırması yapılmasına, Mersin Barosu
Başkanlığı adına araç satım işlemlerini yine Mersin Barosu Başkanlığı adına
yapmaya ve tüm evrakları imzalamaya aynı şekilde araç satış ve trafik devir-tescil
işlemlerini yürütmek üzere Baro Genel Sekreteri Av. Hakkı Eren Mülayim’in
münferiden yetkili kılınmasına,
Av. Tugay Cansever’in Baromuza vermiş olduğu 09.01.2018 tarih ve 17 evrak kayıt
numaralı dilekçesi incelendi;
Mersin Barosu CMK Uygulama Merkezi’nin
01.12.2017 tarih, 2017/118 sayılı kararının CMK Yönergesi’ne uygun olması
nedeni ile Av. Tugay Cansever’in talebinin reddine, Mersin Barosu CMK Merkezi
kararının onanmasına,

Baromuzun 1263 sicil numarasında kayıtlı Av. Ufuk Tunç’un Aydın
Barosu’nun 28.12.2017 tarih ve 1383 sayılı yazısı ile Aydın Barosu’na
kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından
kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

