
 

 

                                                                    14/06/2017 

Staj için Baromuza müracaat eden Behiye Ayaz’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Behiye Ayaz’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 
Ebru Okur’un İstanbul Barosu’nun 26.05.2017  tarih  ve 39995 sayılı yazısı  
üzerine Baromuzun 3076 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  
sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na  bildirilmesine,    
 
Staj için Baromuza müracaat eden Burak Avci’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burak Avci’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 
 
 
Baromuzun 2727 sicil numarasında kayıtlı Av. Pakize Ataseven’in 
09.06.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim-Savcılık 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 
 
Karaman Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Cansu Mut geri 
kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına 
 
Karaman Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Mehmet İnci 
geri kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına 
 
Baromuzun 2612 sicil numarasında kayıtlı Av. Erol Mavi’nin 12.06.2017 
tarihli 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 
 



Baromuzun 2272 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Meryem Demir’in 
14.06.2017 tarihli dilekçesi ile Hakimlik ve Savcılık sınavını kazanması  
nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, 
talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine 
 
Stajını tamamlayan Emrah Çeliktaş’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 03.06.2016 tarihinde başlayıp, 12.12.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 13.12.2016 tarihinde başlayıp, 13.06.2017 
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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ömer Faruk Çetin’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ömer Faruk 
Çetin’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 Sami Sakcak’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sami Sakcak’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 stajyer listesinin 2316 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat 
Medine Melis Koçak’ın II. Altı aylık stajını Avukat Cihan Öktem’in yanında 
tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Medine 
Melis Koçak’ın Avukat Sertaç Hayta’nın yanında stajına devam etmek 
istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık 
stajını Avukat Sertaç Hayta’nın yanında  tamamlanmasına 


