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Baromuz stajyerlerinden Ahmet Can Bal’ın Baromuza staj başlama ücretinin 
iade edilmesine ilişkin vermiş olduğu 31.05.2016 tarih ve 2016/1847 evrak 
kayıt numaralı dilekçesi incelendi;     Staj başlama ücretinin genel kurul 
kararı gereğince alındığından talebin reddine,   
 
Baromuzun 1995 staj sicil numarasında kayıtlı Samet Anşen’in 01.06.2016 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı Hakim-savcılık sınavını kazanmış olması 
nedeni ile kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, 
staj kaydının silinmesine 
 
Adıyaman Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan 
Avukat Burcu Eşki’nin Adıyaman  Barosu’nun 03.06.2016 tarih  ve 
2016/309 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 2881 sicile kaydının 
yapılmasına, Adıyaman Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, 
durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden İsmail Yapıcı’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İsmail Yapıcı’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,   
 
Staj için Baromuza müracaat eden Meryem Demir’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Meryem Demir’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 Merve Asker’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Merve Asker’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 Selcan Tok’un Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Selcan Tok’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,   
 
Staj için Baromuza müracaat eden Akif Uysal’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Akif Uysal’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,   
 
Baromuz üyesi Av. İbrahim Cinbaş ve Av. Özgür Çağlar’ın Ermenek M Tipi 
Kapalı Cezaevi ile ilgili olarak Baromuza vermiş oldukları 06.06.2016 tarih 
ve 2016/1916 evrak kayıt numaralı dilekçe ile ilgili olarak dilekçenin birer 
örneğinin Karaman Barosu’na ve Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi 
Müdürlüğü’ne gönderilmesine,   
 
Staj için Baromuza müracaat eden Yasin Kurt’un Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yasin Kurt’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,   

 


