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Staj için Baromuza müracaat eden Emine Serap Güven’in Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emine Serap 

Güven’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 

Staj için Baromuza müracaat eden Nurullah Hacıoğlu’nun Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nurullah 

Hacıoğlu’nun 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 Betül Gökşen Yeşilmen’in Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Betül Gökşen 

Yeşilmen’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 

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

Duygu Avşar’ın İstanbul Barosu’nun 13.02.2017  tarih  ve 10077 sayılı yazısı  

üzerine Baromuzun 3040 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  

sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na  bildirilmesine,    

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

Cengiz Yıldız’ın İstanbul Barosu’nun 27.02.2017  tarih  ve 12844 sayılı yazısı  

üzerine Baromuzun 3041 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  

sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Kemal Kaya geri 

kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz 

stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 

başlattırılmasına, 

Stajını tamamlayan Mustafa Canarslan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 12.02.2016 tarihinde başlayıp, 09.08.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 10.08.2016 tarihinde başlayıp, 10.02.2017 

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, 
 



Stajını tamamlayan Murat Lavsaç’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 19.02.2016 tarihinde başlayıp, 24.08.2016 tarihinde tamamladığı,Son 
altı aylık stajına 25.08.2016 tarihinde başlayıp, 25.02.2017 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 
 

 
 

Stajını tamamlayan Neycan Yağmur Aras’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 

aylık stajına 22.02.2016 tarihinde başlayıp, 30.08.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 31.08.2016 tarihinde başlayıp, 28.02.2017 

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, 
 
 

Stajını tamamlayan Mustafa Kummuz’a ait staj dosyası incelendiİlk altı aylık 
stajına 22.02.2016 tarihinde başlayıp, 24.08.2016 tarihinde tamamladığı,Son 

altı aylık stajına 25.08.2016 tarihinde başlayıp, 25.02.2017 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 

 
 

Stajını tamamlayan Abdülkadir Artan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 

stajına 18.01.2016 tarihinde başlayıp, 04.08.2016 tarihinde tamamladığı,Son 
altı aylık stajına 04.08.2016 tarihinde başlayıp, 23.02.2017 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 Mustafa Gürgen’in Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Gürgen’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 

Mersin Barosu bünyesinde kurulmuş olan Eğitim Hizmetleri Birimi başkanı 

olarak Av. Mustafa İsmet Ünal’ın atanmasına 

03.02.2017 tarihinde Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta  Türk Sanat 

Müziği gecesi düzenlenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 



Mut ilçesinde uzlaştırma talepleri ile ilgili olarak yapılan görevlendirmelerin 

gecikmemesi ve işin aciliyeti ve önemi dikkate alınarak ilçedeki  Uzlaştırma 

temsilcisine imza yetkisi verilmesine 

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Hakları Merkezince yapılacak 

etkinlik masraflarının Baro bütçesinden karşılanmasına 

Yapılacak olan kurumlararası Masa Tenisi turnuvasına katılınmasına, katılım 

bedeli ve yapılacak masrafların Baro bütçesinden karışlanmasına, 

Mersin Barosu Spor Komisyonu tarafından futbol turnuvası,  

düzenlenmesine, turnuva giderlerinin Baro bütçesinden karışlanmasına, 

 


