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Staj için Baromuza müracaat eden Merve Büşra Söker’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Merve Büşra Söker’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 Ayşe Betül Özcanoğlu’nun Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşe Betül Özcanoğlu’nun 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 Özlem Sarıoğlu’nun sunulu belgeleri 

incelendi.  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Kasım-2016 dönemine ait çıkış 

belgesinden anlaşılan Özlem Sarıoğlu’nun 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 

 

Stajını tamamlayan Ayşemsu Kaya’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 

08.10.2015 tarihinde başlayıp, 08.04.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 

09.04.2016 tarihinde başlayıp, 09.10.2016 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 Mahmut Yalçın’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Mahmut Yalçın’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,   

Staj için Baromuza müracaat eden Buşra Kayapınar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Buşra Kayapınar’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, 

Staj için Baromuza müracaat eden Tuğba Gök’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Tuğba Gök’ün 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 

Silifke, Tarsus, Erdemli ilçelerindeki uzlaştırma talepleri ile ilgili olarak yapılan 

görevlendirmelerin gecikmemesi ve işin aciliyeti ve önemi dikkate alınarak ilçedeki 

Yönetim Kurulu temsilcilerine imza yetkisi verilmesine,   

 


