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Baromuz levhasına kayıtlı iken Baro Yönetim Kurulu’nun 16.07.2014 tarih 
ve 2014/568 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Servet Sabah  Baromuza 
yeniden kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin 
isteminin kabulüne, eski sicil numarası olan  2425 sicile kaydının 
yapılmasına, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na 
bildirilmesine, 
 
Baromuz levhasına kayıtlı iken Baro Yönetim Kurulu’nun 27.04.2016 tarih 
ve 2016/398 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Osman Yurdakul 
Çalıkoğlu’nun  baro keseneklerini tamamen ödemesi nedeni ile Baromuza 
yeniden kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin 
isteminin kabulüne, eski sicil numarası olan 1005 sicile kaydının 
yapılmasına, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na 
bildirilmesine 
 
Gaziantep Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan 
stajını Baromuzda tamamlamak isteyen Eylem Günel’in Gaziantep 
Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu görüldüğünden Baromuz 
stajyer listesine kaydının yapılmasına,  kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına, 
 
Stajını tamamlayan Hamit Mert Avci’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 14.08.2015 tarihinde başlayıp, 13.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.02.2016 tarihinde başlayıp, 15.08.2016 
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 Mehdi Zana Akkaya’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 07.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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 Halil Güngör’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 07.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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 Muhammed Açıkgöz’ün Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammed 
Açıkgöz’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,   
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Sami Küçük’ün Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Sami 
Küçük’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 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Elif Nur Uysal’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Elif Nur Uysal’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 Ahmet Aydemir’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ahmet Aydemir’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 Nadir Yıldıran’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nadir Yıldıran’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,   
 
 
 

 


