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Baromuz Anamur ve Tarsus İlçe temsilciliğinde bulunan Baro odalarına fotokopi 

makinesi alınmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, 

İstanbul Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Berrin 

İpek Yaşar Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin 

Baromuzun 3066 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin 

verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

Baromuz tarafından kullanılmakta olan DEYTEK programına yeni bir modül 

eklenerek yazılım güncellenmesi ve yıllık bakım ücretinin ödenmesine, masrafların 

Baro bütçesinden karşılanmasına 

Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Başkanı tarafından hazırlanan Mersin Barosu 

Eğitim Hizmetleri Yönergesi’nin kabulüne 

Baromuzun 2153 sicil numarasında kayıtlı Av. Halim Ağan’ın Giresun Barosu’nun 

26.04.2017 tarih ve 2017/332 sayılı yazısı ile Giresun Barosu’na kaydının yapıldığı 

bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil 

dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 

bildirilmesine 

Stajını tamamlayan Hatice Kaya’ya ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık 

stajına 08.04.2016 tarihinde başlayıp, 08.10.2016 tarihinde tamamladığı, Son 
altı aylık stajına 09.10.2016 tarihinde başlayıp, 09.04.2017 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 Mehmet Azad Eşiyok geri 

kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer 

listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 

Baromuzun 2427 sicil numarasında kayıtlı Av. Mehmet Fatih Gürsoy’un 

26.04.2017 tarihli dilekçesi ile Adli Yargı hakim ve savcı adaylığı 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,   

Mersin Adliyesi 9.kata ara bölme yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden 

karşılanmasına 

 

 



Stajını tamamlayan Mehmet Hakan Durdu’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı 

aylık stajına 01.04.2016 tarihinde başlayıp, 19.10.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.10.2016 tarihinde başlayıp, 20.04.2017 

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 

 

Staj için Baromuza müracaat eden Onur Şentut’un Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Onur Şentut’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 

Mersin Barosu bünyesinde kurulu bulunan Sanat Müziği korosuna katılımın az 

olması ve eğitmen ücretinin kaldırılmasına Baro Yönetim 29.03.2017 tarih ve 

2017/311 sayılı kararı ile karar verilmiş ise de; Sanat Müziği’nin devam ettirilmesine, 

eğitmen ücretinin ödenmesine 

Tarsus’ta yapılacak olan Selman Kakun halı saha futbol turnuvasının turnuva 

masraflarının Baro bütçesinden karşılanmasına, 

Baromuz Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılacak olan eğitimlerde öğrencilere 

dağıtılmak üzere tanesi 1.20-TL’den 1500 adet yeşeren kalem yaptırılmasına, 

masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 

 


