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Av. Derya Demir Av. Bilgehan Taha Solak’ın Bisiklet Kulübü Kurulması ile 
ilgili  vermiş oldukları 25.01.2019 tarih ve 393 evrak kayıt numaralı talebin 
ve Mersin Barosu Bisiklet Kulübü Yönergesi’nin kabulüne 
 
Baromuz Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen’in 8-9-10 Şubat 
2019 tarihlerinde  Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi yapılmasına ilişkin 
30.01.2019 tarihli talebin kabulüne, masrafların Baro bütçesinden 
karşılanmasına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Gözde Kara’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Gözde Kara’nın 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,   
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, askere gitmesi nedeni ile Baro Yönetim 
Kurulu’nun 26.12.2018 tarih ve 2018/1495 sayılı kararı ile stajını 
doldurulan Mehmet Çağrı NAZLICAN’ın 29.01.2019 tarih ve 436 evrak kayıt 
numaralı dilekçesi ile 26.01.2019 tarihinde Askerlik görevinin tamamlamış 
olması nedeniyle stajına kaldığı yerden devam etmek istediğinden adı 
geçenin kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 
 
Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta Meslek Sorunları toplantısı 
yapılmasına, 
 
Malatya Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Muhammed Durak’ın Malatya Barosu’nun 23.01.2019  tarih  ve 31 sayılı 
yazısı üzerine Baromuzun 3508 sicile kaydının yapılmasına, Malatya 
Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Sümeyra Koçak’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 19.01.2018 tarihinde başlayıp, 25.07.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 26.07.2018 tarihinde başlayıp, 26.01.2019 
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, 

 
Karaman Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan 
Tahir TEKE Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı 
geçenin Baromuzun 3511 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 
ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığına bildirilmesine, 
 



Adana  Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Teslime GÜL geri 
kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına, 
 
Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan 
Türkan BAL Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı 
geçenin Baromuzun 3512 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 
ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığına bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Yasemin Köç’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık 
stajına 12.01.2018 tarihinde başlayıp, 19.07.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.07.2018 tarihinde başlayıp, 20.01.2019 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


