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Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Mustafa TOPTİK ’e isteği 

üzerine staj bitim belgesi verilmesine, 

 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Destan OLCAY’in  sunulu 
belgeleri incelendi.  Erciyes  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 

arasındaki Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ekim 2016 dönemine ait çıkış 

belgesinden anlaşılan Destan OLCAY’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 Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na 

bildirilmesine 

 

Stajını tamamlayan Ali Karadaş’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 

19.11.2015 tarihinde başlayıp, 20.05.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 
21.05.2016 tarihinde başlayıp, 21.11.2016 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 Kerim Yıldırım’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
20.11.2015 tarihinde başlayıp, 17.05.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 

18.05.2016 tarihinde başlayıp, 18.11.2016 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 İshak Işık’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. İshak Işık’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,   
 

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan stajını 

Baromuzda tamamlamak isteyen Mustafa Yunus Kenaz’ın Ankara Barosundan gelen 

dosyasının eksiksiz olduğu görüldüğünden Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına,  

kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 
 

Baromuz Adli Yardım Bürosu’nun  Baromuza vermiş olduğu 24.11.2016 ve 1027 

evrak kayıt numaralı talebi incelenmekle; Talebin reddine, önceki sistemde devam 

edilmesine 

 

 
Baromuz CMK Uygulama Merkezi’nin Baromuza vermiş olduğu 22.11.2016 tarih, 

410 evrak kayıt numaralı yazısı ekindeki 11.11.2016 tarih ve 2016/201 sayılı kararı 

incelenmekle;  CMK Uygulama Merkezi’nin kararında yer olan 1., (2. maddenin tek araç 

olarak), 4., 5. ve 7. maddelerinin kabulüne, diğer taleplerin reddine 

 
 

Baromuz Avukat Hakları Merkezi’nin CMK sisteminden AHM üyelerine ilişkin atama 

yapılıp yapılamayacağına ilişkin Baromuza vermiş olduğu 30.11.2016 ve 2016/19 evrak 

kayıt numaralı talebi incelenmekle;     Sistemin uygun olmadığından talebin reddine, 

 

 
Silifke’de ikamet eden Baromuz stajyerler için Silifke’de eğitim verilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılması konusunda Baro temsilcisi Av. Gürhan Dölek’e yetki verilmesine 

 


