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Staj için Baromuza müracaat eden Burak Yalçın Temel’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burak Yalçın 
Temel’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 
 
Baromuz 2702 stajyer listesine kayıtlı iken, askere gitmesi nedeni ile Baro 
Yönetim Kurulu’nun 16.01.2019 tarih ve 2019/52 sayılı kararı ile stajını 
doldurulan Emin Yiğit GÖKBEL’in 18.02.2019 tarih ve 719 evrak kayıt 
numaralı dilekçesi ile 16.02.2019 tarihinde Askerlik görevinin tamamlamış 
olması nedeniyle stajına kaldığı yerden devam etmek istediğinden adı 
geçenin kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ezgi Demirci’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ezgi Demirci’nin 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 üyesi Av. Halim PEKCAN’ın Baromuza vermiş olduğu 13.02.2019 
tarih ve 670 evrak kayıt numaralı dilekçesi incelenmiş olup, kurulması talep 
edilen Kat Mülkiyeti Komisyonu’nun Mersin Barosu Avukatlık Akademisi 
içerisinde yer almasına 
 
Stajını tamamlayan Mahsum BEYAZÇİÇEK’e ait staj dosyası incelendi. İlk 
altı aylık stajına 09.02.2018 tarihinde başlayıp, 14.08.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.08.2018 tarihinde başlayıp, 15.02.2019 
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 Mehmet Ali KARACA’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 09.02.2018 tarihinde başlayıp, 14.08.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.08.2018 tarihinde başlayıp, 15.02.2019 
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, 
 
16 Mart 2019 tarihinde Adana Yeşiloba Hipodrumunda Geleneksel Mersin 
Barosu Koşusu yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 
 
Stajını tamamlayan Muhammet YILMAZ’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı 
aylık stajına 02.02.2018 tarihinde başlayıp, 04.08.2018 tarihinde 



tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.08.2018 tarihinde başlayıp, 05.02.2019 
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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Oğulcan Oğul’un Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Oğulcan Oğul’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 
 
Baromuz Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner’in Baromuza 
vermiş olduğu 12.02.2019 tarih ve 634 evrak kayıt numaralı dilekçesi 
incelendi; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Tarsus Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın mahkumlara  yapılacak ziyaret, kişisel 
ve ihtiyaç ile müzikli eğlence ve ikram organizasyonu talebi ile ilgili olarak 
divana yetki verilmesine, 

Staj için Baromuza müracaat eden Zafer Sayım’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Zafer Sayım’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 Zeliha Nazlı Özkapu’nun Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Zeliha Nazlı 
Özkapu’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 

 

 

 

 

 

 

 


