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Baromuz stajyer listesine kayıtlı Neycan Yağmur ARAS 25.07.2016 -
29.07.2016 tarihine kadar sağlık nedenlerinden dolayı yurt dışında 
olacağından 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23.md.sine göre 15 gün izin 
verilmesine, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ahu Ferhan Tosun Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ahu Ferhan Tosun’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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Kader Demirkaynak’ın Avukatlık 
Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kader 
Demirkaynak’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 İsmail DEMİRCİ ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İsmail DEMİRCİ  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 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Emre Can ÜNER ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emre Can ÜNER  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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Leyla KÖŞKER ’ ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Leyla KÖŞKER  
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 2793 sicil numarasında kayıtlı Av. Betül YILDIZ’ın 15.07.2016 
tarih, 2016/2234 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Mersin Yargı Adalet 
Komisyonunda hakim-savcı adayı olarak göreve başlaması 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 2013 sicil numarasında kayıtlı Av. Senem ŞENDUR’ nın İzmir 
Barosu’nun 11.07.2016 tarih ve 220/10371 sayılı yazısı ile İzmir Barosu’na 
kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından 
kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Damla ÖZDEMİR’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 15.07.2015 tarihinde başlayıp, 14.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.01.2016 tarihinde başlayıp, 15.07.2016 
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 Aybüke TÜRKMEN’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 09.07.2015 tarihinde başlayıp, 08.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.01.2016 tarihinde başlayıp, 11.07.2016 
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 Arif YÜCEL’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 15.07.2015 tarihinde başlayıp, 14.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajını 14.01.2016 tarihinde başlayıp, 15.07.2016 
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 Mehmet GÜLSOY’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı 
aylık stajına 15.07.2015 tarihinde başlayıp, 14.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.01.2016 tarihinde başlayıp, 15.07.2016 
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, 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını 
Ankara  Barosunda tamamlamak isteyen Zehra Betül SARMAN’ın Baromuz 
stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Ankara  Barosu’na 
gönderilmesine 
 

 

 

 



 


