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Gaziantep Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan 

Fatma Zarif Tunç Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı 

geçenin Baromuzun 3053 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 

ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığına bildirilmesine, 

Niğde Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Hatice 

Aybar Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin 

Baromuzun 3054 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin 

verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 

bildirilmesine 

Stajını tamamlayan Seçil Yıldırım’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 

stajına 08.03.2016 tarihinde başlayıp, 09.09.2016 tarihinde tamamladığı,Son 
altı aylık stajına 10.09.2016 tarihinde başlayıp, 10.03.2017 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, 
 

Stajını tamamlayan Mehmet Arslan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 

stajına 11.03.2016 tarihinde başlayıp, 09.09.2016 tarihinde tamamladığı,Son 
altı aylık stajına 10.09.2016 tarihinde başlayıp, 10.03.2017 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, 
 

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına talepte bulunan Av. Ahmet 

Orçun Özekenci’nin 13.03.2017 tarih ve 1044 evrak kayıt numaralı dilekçesi 
incelendi; Barınaklarda bulunan hayvanlara mama alınması için Baro 

odalarına kumbara konulması talebinin kabulüne,   
 

Diyarbakır Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan 

Avukat Naime Karagöz’ün (Üge) Diyarbakır Barosu’nun 15.03.2017  tarih  ve 

2017/905 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3052 sicile kaydının yapılmasına, 

Diyarbakır Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye 

Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,    

Staj için Baromuza müracaat eden Gülcan Berçem Coşkun’un Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Gülcan Berçem 

Coşkun’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, 



Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Gültekin Topçam’ın 

sunulu belgeleri incelendi.  Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 

mezun olduğu belgeleri arasındaki Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 

Gültekin Topçam’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 

 


