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Baromuzun 2658 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Ahmet Şeker’in 10.08.2018 
tarih ve 2866 evrak kayıt numaralı dilekçesi Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığına 
kabul edilmesi nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ayşegül Gökçe’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşegül Gökçe’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,   
 
Staj için Baromuza müracaat eden Barış Arslan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Barış Arslan’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 3056 sicil numarasında kayıtlı Av. Çağlar Dirneçler’in  10.08.2018 tarih 
ve 2885 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını 
kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Emel Duran’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Emel Duran’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 2540 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Hatice Beyza Güler’in 
10.08.2018 tarih ve 2872 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile  Hakim ve Savcı adayı 
olarak atamasının yapılması nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu 
anlaşılmış olmakla talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine, 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Kader MAĞRUR’a isteği 
üzerine staj bitim belgesi verilmesine 
 
Şanlıurfa Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Kamil 
Kuran Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 
3354 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun 
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Akif Uysal’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Akif 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 Mehmet Güngör’ün Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Güngör’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 Mercan Fidanoğlu’nun Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mercan Fidanoğlu’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 Merve Karakaş’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Merve Karakaş’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 3239 sicil numarasında kayıtlı Av. Mesude Yıldıran’ın  10.08.2018 tarih 
ve 2856 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını 
kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Musa Gör’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Musa Gör’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 Mücahide Akca’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mücahide Akca’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, 
 
Baromuzun 3230 sicil numarasında kayıtlı Av. Nuri Bilal Öz’ün  10.08.2018 tarih ve 
2853 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını 
kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 
 
Baromuzun 2554 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Ömer Faruk ŞAHİN’in 
10.08.2018 tarih ve 2873 evrak kayıt numaralı dilekçesi Adli Yargı Hakim ve Savcı 
adaylığı sınavını kazanması nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu 
anlaşılmış olmakla talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Safure Ortak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Safure Ortak’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 Seyfettin Orhan’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Seyfettin Orhan’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 3083 sicil numarasında kayıtlı Av. Sinan Ersöz’ün  10.08.2018 tarih ve 
2887 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını 
kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 
 
Baromuzun 3070 sicil numarasında kayıtlı Av. Umut Temizkan’ın Balıkesir 
Barosu’nun 08.08.2018 tarih ve 1034 sayılı yazısı ile Balıkesir Barosu’na kaydının 
yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil 
dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Çağla SEVER’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
28.07.2017 tarihinde başlayıp, 27.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 28.01.2018 tarihinde başlayıp, 28.07.2018 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, 
 
Stajını tamamlayan Fatma YILDIZ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 13.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 14.02.2018 tarihinde başlayıp, 14.08.2018 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 
 
Stajını tamamlayan Halit NAS’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
11.08.2017 tarihinde başlayıp, 10.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 11.02.2018 tarihinde başlayıp, 11.08.2018 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, 
 
Stajını tamamlayan Hikmet TEMİR’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 08.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 09.02.2018 tarihinde başlayıp, 09.08.2018 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, 
 
 
 
Stajını tamamlayan Hüseyin Kutluhan YILDIZ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 04.08.2017 tarihinde başlayıp, 06.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı 
aylık stajına 07.02.2018 tarihinde başlayıp, 07.08.2018 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, 
 
 
Stajını tamamlayan Muhammed Hanefi KAHRAMAN’a  ait staj dosyası incelendi.İlk 
altı aylık stajına 28.07.2017 tarihinde başlayıp, 31.01.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.02.2018 tarihinde başlayıp, 01.08.2018 
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 
 
 
Stajını tamamlayan Nefise Gizem TIRAŞ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 01.08.2017 tarihinde başlayıp, 31.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı 
aylık stajına 01.02.2018 tarihinde başlayıp, 01.08.2018 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, 
 
 
Stajını tamamlayan Sinem ALABAŞ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 07.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 08.02.2018 tarihinde başlayıp, 08.08.2018 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 
 
 
Stajını tamamlayan Yadigar OĞUZ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 07.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 08.02.2018 tarihinde başlayıp, 08.08.2018 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, 

 


