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Baromuzun 2911 sicil numarasında kayıtlı Av. Gürol Yıldız’ın 14.07.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim-

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 2346 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Nadir Yıldıran’ın 13.07.2017 tarihli dilekçesi 

ile Adli Yargı Hakim ve Savcılık sınavı ve mülakatını kazanması  nedeni ile staj kaydının silinmesini 

talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Serdan Söylemez’in 

İstanbul Barosu’nun 13.07.2017  tarih  ve 53714 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3093 sicile 

kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye 

Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine, 

Staj için Baromuza müracaat eden Elif Kuştimur’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Elif Kuştimur’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 Sinem Alabaş’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Sinem Alabaş’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 Hüseyin Kutluhan Yıldız’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Hüseyin Kutluhan Yıldız’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 Yadigar Oğuz’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Yadigar Oğuz’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 Hikmet Temir’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Hikmet Temir’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 Mehmet Emin Kurt’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Mehmet Emin Kurt’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 Fatma Yıldız’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Fatma Yıldız’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 Fatma Türkmen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Fatma Türkmen’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 Mert Kurt’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Mert Kurt’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 Gizem Gül Yakar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Gizem Gül Yakar’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 Mizgin Doğan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Mizgin Doğan’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 İzel Şaşma’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. İzel Şaşma’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 Rıdvan Sinayiç’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Rıdvan Sinayiç’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 Selim Kaya’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Selim Kaya’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 Ferhan Uçar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Ferhan Uçar’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,   

 

Stajını tamamlayan Aydın Doğan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.07.2016 
tarihinde başlayıp, 14.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.01.2017 
tarihinde başlayıp, 15.07.2017 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 Hatice Güverçin’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 01.07.2016 
tarihinde başlayıp, 31.12.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.01.2017 tarihinde 
başlayıp, 01.07.2017 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 Tuğba Özer’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.07.2016 tarihinde 
başlayıp, 04.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.01.2017 tarihinde başlayıp, 
05.07.2017 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 İlhan Atasever’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 14.07.2016 
tarihinde başlayıp, 14.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.01.2017 tarihinde 
başlayıp, 15.07.2017 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 Gizem Ekşi’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.07.2016 tarihinde 
başlayıp, 14.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.01.2017 tarihinde başlayıp, 
15.07.2017 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 üyesi Av. Fatma Külte’nin Adli Yardım görevlendirmesi ile ilgili Baromuza vermiş olduğu 
12.07.2017 tarih ve 347 evrak kayıt numaralı dilekçesi incelendi;     Adli Yardım görevlendirmelerinin 
avukatın başka bir Baroya naklen kaydının yapılmış olsa dahi, görevinin almış olduğu Adli Yardım 
evrakının sonuçlanıncaya kadar devam etmesi nedeni ile talebin reddine, 
 
Baromuz üyesi Av. Yusuf Şahin’in CMK görevlendirilmesi ile ilgili Baromuza vermiş olduğu 12.07.2017 
tarih ve 3063 evrak kayıt numaralı dilekçesi incelendi; Ev adresinin Erdemli ilçesinde olması nedeni 
ile CMK görevlendirmelerin Erdemli bölgesinde yapılmasını istediği, ancak CMK’da görev alan 
avukatların  büro adreslerinin olduğu bölgede görev alabilecekleri, CMK sistemimizde bölge seçme 
durumunun bulunmadığı da dikkate alınarak talebin reddine 
 
Baromuz Kadın Hakları Merkezi Başkanı ve üyesi olduğu komisyonlardan 21.06.2017 tarihli 
dilekçesi ile istifa eden Av. Ayşe Sena Sarı’nın istifasının kabulüne 

 

 

Baromuz Yayın ve Bilimsel Çalışma Komisyonu Başkanı iken 21.06.2017 tarih ve 
2017/2859 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile istifa eden Av. Erdi İzbulan’ın istifasının 
kabulüne, 
 
Baromuz İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığından, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk  Hakları 
Merkezi ve Yayın ve Bilimsel Çalışma Komisyonu üyeliklerinden 21.06.2017 tarih ve 
2017/2858 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile istifa eden Av. Oben Gül Ezgi ÇELİK’in 
istifasının kabulüne 
 
 

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı olarak Av. Ayfer Baydar’ın atanmasına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


