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Baromuzun 2855  staj sicil numarasında kayıtlı Hakan KARAKAYALI’nın Baromuza vermiş 
olduğu 07.05.2019 tarih ve 2008 evrak kayıt numaralı dilekçesi incelendi; 16.05.2019 
tarihinde Adli Yargı mülakatına katılacağından stajının 16.05.2019-19.05.2019 tarihleri 
arasında izinli sayılması talebinin kabulüne 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Ertuğrul Doğan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ertuğrul Doğan’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 Murat Görkem Görüştü’nün Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Murat Görkem Görüştü’nün 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 

Adana Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Derya KORKMAZ geri kalan 
stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının 
yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 

Baromuzun 3189 sicil numarasında kayıtlı Av. Ayşenur MUTLUAY’ın (SEYREK) Konya 
Barosu’nun 06.05.2019 tarih ve 1547 sayılı yazısı ile Konyaİstanbul Barosu’na kaydının 
yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil 
dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine,    

Baromuzun 2934 sicil numarasında kayıtlı Av. Serkan TEMEL’in İstanbul Barosu’nun 
09.05.2019 tarih ve 36002 sayılı yazısı ile İstanbul Barosu’na kaydının yapıldığı 
bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının 
gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

Stajını tamamlayan Mustafa DOĞAN’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.05.2018 tarihinde başlayıp, 10.11.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 
11.11.2018 tarihinde başlayıp, 11.05.2019 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 Ayşen Elvan BİLGİN’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 
13.04.2018 tarihinde başlayıp, 16.10.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 
17.10.2018 tarihinde başlayıp, 17.04.2019 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, 
 

Baromuzun 213 sicil numarasında kayıtlı iken, 04.05.2019 tarihinde vefat eden Avukat 
Gültekin ERŞAN’ın Baro levhasından kaydının silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

 



 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Hasan BOSTAN’a isteği 
üzerine staj bitim belgesi verilmesine, 

Baromuz stajyer listesinin 2753 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Volkan 
Berk Polat’ın II. Altı aylık stajını Avukat Erkan Gelmez’in yanında tamamlayacağına 
dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Volkan Berk Polat’ın Avukat Gazi 
Özdemir’in yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. 
K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Gazi Özdemir’in yanında 
tamamlanmasına, 

Yeni yapılan Erdemli Adliyesi’ne çocuk görüşme odası yapılmasına, masrafların 
Baro bütçesinden karşılanmasına, 

29 Mayıs 2019 tarihinde Mersin Devlet Opera ve Bale Salonunda Sihirli Küre Çocuk 
Oyunu’nun gösterimine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


