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İstanbul Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
İpek Tunçak’ın İstanbul Barosu’nun 12.11.2018  tarih  ve 96136 sayılı yazısı 
üzerine eski sicil numarası olan 2717 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul 
Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Adana Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan 
İrem Şerife ŞEREMET Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden 
adı geçenin Baromuzun 3485 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 
ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığına bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Murtaza Nuri Özer’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Murtaza Nuri 
Özer’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 Mustafa Serkan Kocaoğlu’nun Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Serkan 
Kocaoğlu’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 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Simge Nur Ekici’nin Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Simge Nur 
Ekici’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 
 
Stajını tamamlayan Utku Sönmez’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 17.11.2017 tarihinde başlayıp, 26.05.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 27.05.2018 tarihinde başlayıp, 27.11.2018 
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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Vacide Avcı’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Vacide Avcı’nın 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, 


