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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile etkinlikler yapılmasına, masrafların Baro 
bütçesinden karşılanmasına, 

Baromuza kayıtlı aidat borcu bulunan avukatlara aidat borçlarının ödenmesine ilişkin SMS 
gönderilmesine, ayrıca ilçede bulunan avukatlardan aidat borcu bulunanların ilçe 
temsilciliklerine listesinin gönderilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Ali Necim Değer’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ali Necim Değer’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 

Avukatlar Haftası nedeni ile 6 Nisan 2018 tarihinde Divan Otelinde yarı ücreti katılımcıya 
ait olmak üzere yemek düzenlenmesine,  ilçelerde masrafı Baro bütçesinden karşılanmak 
üzere kokteyl yapılmasına, ayrıca Avukatlar Günü kapsamında yapılacak etkinliklerin Baro 
bütçesinden karşılanmasına,   

Baromuz stajyer listesinin 2482 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Eylem Güngör’ün 
II. Altı aylık stajını Avukat Mehmet Burak Arkalı’nın yanında tamamlayacağına dair 
muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Eylem Güngör’ün Avukat Halil İbrahim 
Canbolat’ın yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 
mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Halil İbrahim Canbolat’ın yanında tamamlanmasına, 

Baro Yönetim Kurulu’nun 11.10.2017 tarih, 2017/1174 sayılı kararı ile Baromuzun 3173 
siciline kaydı yapılan ve 21.02.2018 tarihli dilekçesi ile Mersin Adliyesinde zabıt katibi 
olarak görevli olması nedeni ile Baro sicilinin silinmesini talep eden ve Baro Yönetim 
Kurulu’nun 21.02.2018  tarih,  2018/197 sayılı kararı ile sicil kaydı silinen İnci Coşkuner 
26.02.2018 tarih ve 812 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baro levhasına kaydının 
yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin isteminin kabulüne, sicil numarası 
olan 3173 sicil ile Baro levhasına kaydının yapılmasına, durumun Türkiye Barolar Birliği ve 
Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Muharrem Mete Sağır’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muharrem Mete Sağır’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 

Baromuzun 2602 sicil numarasında kayıtlı Av. Özgür Yılmaz’ın Elazığ Barosu’nun 
22.02.2018 tarih ve 99 sayılı yazısı ile Elazığ Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, 
adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, 
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,    

İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Reyhan Alptekin’in 
İstanbul Barosu’nun 22.02.2018  tarih  ve 15729 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3266 sicile kaydının 
yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Baromuz stajyer avukatlara 11.03.2018 tarihinde kahvaltı düzenlenmesine, ayrıca kartvizitlik 
yaptırılmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına, 

 

 



 

 

Staj için Baromuza müracaat eden Utku Keskin’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Utku Keskin’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,   

Stajını tamamlayan Yunus Deryaler’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
17.02.2017 tarihinde başlayıp, 26.08.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 
27.08.2017 tarihinde başlayıp, 27.02.2018 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, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


