24/01/2018
Stajını tamamlayan Mehmet İnci’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 03.11.2016
tarihinde başlayıp, 29.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.06.2017
tarihinde başlayıp, 14.12.2017 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,
Baromuzun 1788 sicil numarasında kayıtlı Av. Mehmet Kansu’nun Ankara Barosu’nun
08.01.2018 tarih ve 111-31536/25891 sayılı yazısı ile Ankara Barosu’na kaydının yapıldığı
bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının
gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine
Staj için Baromuza müracaat eden Hakan Tutar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi
gereği verdiği belgeler incelendi. Hakan Tutar’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
İstanbul Barosu’na kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Fatima Hüda
Bardakcı’nın İstanbul Barosu’nun 17.01.2018 tarih ve 4670 sayılı yazısı üzerine eski sicil
numarası olan 2578 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan sicil dosyasının
istenmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,
Baromuzun 1641 sicil numarasında kayıtlı Av. Neslihan Özdemir’in 19.01.2018 tarih ve 267
evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 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,
Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Furkan Deniz
Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3244 sicil
numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar
Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine
İstanbul Barosu’na
kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Merve
Baskın’ın İstanbul Barosu’nun 23.01.2018 tarih ve 6387 sayılı yazısı üzerine Baromuzun
3245 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan sicil dosyasının
istenmesine,
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,
Sivas Barosu’na
kayıtlı
iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Zehra
Karaarslan’ın Sivas Barosu’nun 23.01.2018 tarih ve 2018/107 sayılı yazısı üzerine
Baromuzun 3247 sicile kaydının yapılmasına, Sivas Barosundan
sicil
dosyasının
istenmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Ali Karaca’nın Avukatlık Kanunu’nun
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Ali Karaca’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
Mersin Barosu Saymanı Av. Melike ZAFER GÜRGEN tarafından hazırlanan Genç Ofis
Sözleşmesi’nin ve Yönergesi’nin kabulüne

26/01/2018

Baromuzun 3210 sicil numarasında kayıtlı Av. Kerim Dinç’in 26.01.2018
tarih ve 365 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile avukatlık ruhsatı almış ise de;
657 Sayılı Kanuna göre devlet memuru olarak çalıştığından Baro kaydının
silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro
kaydının
silinmesine, durumun
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilmesine,
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Mehmet Ali Çelik’in
sunulu belgeleri incelendi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden alınan Ağustos-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan
Mehmet Ali Çelik’in Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu,
Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile
hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile
3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma
olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..”
olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine

31/01/2018

Stajını tamamlayan Emine SEVİNÇ’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık
stajına
20.01.2017
tarihinde
başlayıp,
22.07.2017
tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2017 tarihinde başlayıp, 23.01.2018
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 Ahmet TEKELİ’ ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık
stajına
20.01.2017
tarihinde
başlayıp,
22.07.2017
tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2017 tarihinde başlayıp, 23.01.2018
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 Tuğba GÖK’ ye ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık
stajına
13.01.2017
tarihinde
başlayıp,
20.07.2017
tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.07.2017 tarihinde başlayıp, 21.01.2018
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 Mahmut BAYOĞLU’ ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı
aylık stajına 17.01.2017 tarihinde başlayıp, 21.07.2017 tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.07.2017 tarihinde başlayıp, 22.01.2018
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 Sencer NOHUTÇU’nın Avukatlık
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sencer
NOHUTÇU’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
Baromuzun 2927 sicil numarasında kayıtlı Av. Serengül PARLAK ’ın
İstanbul Barosu’nun 25.01.2018 tarih ve 5147 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

Baromuzun 3017 sicil numarasında kayıtlı Av. Sıdıka TEMİZBAŞ
RASTGELDİ ’ın Hatay Barosu’nun 31.01.2018 tarih ve 162 sayılı yazısı ile
Hatay Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz
levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine
Baromuzun 318 sicil numarasında kayıtlı Av. Ziya ŞAHİN 29.01.2018 tarih
ve 385 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baro kaydının silinmesini talep
etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından
kaydının
silinmesine, durumun
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilmesine,
Baro Yönetim Kurulu’nun 24.11.2017 tarih, 2017/2017 sayılı kararı ile
Baromuzun 3210 siciline kaydı yapılan ve 28.01.2018 tarihli dilekçesi ile
avukatlık ruhsatı almış ise de; devlet memuru olarak görev yapması ve istifa
etmesi nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep eden ve Baro Yönetim
Kurulu’nun 26.01. 2018 tarih, 2018/117 sayılı kararı ile kaydı silinen Kerim
DİNÇ 31.01.2018 tarih ve 436 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baro
levhasına kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin
isteminin kabulüne, sicil numarası olan 3210 sicil ile Baro levhasına
kaydının yapılmasına, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilmesine,
Adana Barosu’na kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat
Gülşah KEYİS’ın Adana Barosu’nun 30.01.2018 tarih ve 218/247 sayılı
yazısı üzerine Baromuzun 3252 sicile kaydının yapılmasına, Adana
Barosundan sicil dosyasının
istenmesine, durumun Türkiye Barolar
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine

02/02/2018

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Muhammet Yılmaz’nın sunulu
belgeleri incelendi. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu
belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ocak-2017
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Muhammet Yılmaz’ın Baromuz bölgesinde
yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve
eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden
anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat
stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Zeynep İNCESU’nun sunulu
belgeleri incelendi. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu
belgeleri arasındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Zeynep İNCESU’nun Baromuz
bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi
ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden
anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat
stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine

07/02/2018

Stajını tamamlayan Ali Atay’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına
10.01.2017 tarihinde başlayıp, 14.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı
aylık stajına 15.07.2017 tarihinde başlayıp, 22.01.2018 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 Burcu Yıldırım’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık
stajına
20.01.2017
tarihinde
başlayıp,
29.07.2017
tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 30.07.2017 tarihinde başlayıp, 30.01.2018
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 Ceyhun Güvel’in Avukatlık Kanunu’nun
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ceyhun Güvel’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
Av. Ergün Aygün’ün Baromuza vermiş olduğu 02.02.2018 tarih ve 68 evrak
kayıt numaralı dilekçesi incelendi;
Mersin Barosu CMK Uygulama
Merkezi’nin 01.12.2017 tarih, 2017/129 sayılı kararının CMK Yönergesi’ne
uygun olması nedeni ile Av. Ergün Aygün’ün talebinin reddine, Mersin
Barosu CMK Merkezi kararının onanmasına,
Stajını tamamlayan Fevziye Çamlık’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık
stajına
31.01.2017
tarihinde
başlayıp,
29.07.2017
tarihinde
tamamladığı,Son altı aylık stajına 30.07.2017 tarihinde başlayıp, 30.01.2018
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,
Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken geri kalan stajını
Şanlıurfa Barosunda tamamlamak isteyen Halil Dilan’ın Baromuz stajyer
listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Şanlıurfa Barosu’na
gönderilmesine,
Ofis açan Avukatlara Baro Başkanlığı adına gönderilen çiçek yerine kitap
seti hediye edilmesine,

Balıkesir Barosu’na
kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan
Avukat Menekşe İlhan Tığ Köken’in Balıkesir Barosu’nun 31.01.2018 tarih
ve 158 sayılı yazısı üzerine eski sicil numarası olan 1801 sicile kaydının
yapılmasına, Balıkesir Barosundan
sicil
dosyasının
istenmesine,
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,
İstanbul Barosu’na kayıtlı iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat
Naz Erkan’ın İstanbul Barosu’nun 01.02.2018 tarih ve 9101 sayılı yazısı
üzerine Baromuzun 3253 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan
sicil dosyasının istenmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilmesine,
Staj için Baromuza müracaat eden Tuğçe Akın’ın Avukatlık Kanunu’nun
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Tuğçe Akın’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,

09/02/2018
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Hakan Tutar’ın sunulu
belgeleri incelendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu
belgeleri arasındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Hakan Tutar’ın Baromuz bölgesinde
yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve
eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden
anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat
stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Mahsum Beyazçiçek’in sunulu
belgeleri incelendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu
belgeleri arasındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mahsum Beyazçiçek’in Baromuz
bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi
ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden
anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat
stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Mehmet Ali Karaca’nın sunulu
belgeleri incelendi. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri
arasındaki Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine
ait çıkış belgesinden anlaşılan Mehmet Ali Karaca’nın Baromuz bölgesinde yerleşik
ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin,
sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer
ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu
olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak
yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,

