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08.09.2017 tarihinde Mersin Barosu lokalinde Adli Yıl Açılış kokteyli yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden 

karşılanmasına 

Baromuzun 3028 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali Sapmaz’ın 02.08.2017 tarih, 3324 evrak kayıt numaralı dilekçesi 

ile Hakim-Savcılık 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 2423 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Alper Gürsoy’un 31.07.2017 tarihli dilekçesi ile İdari Yargı 

hakimlik sınavını kazanması nedeni staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin 

kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Baromuzun 2406 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Ayşe Betül Özcanoğlu’nun 31.07.2017 tarihli dilekçesi ile 

Hakim-Savcı adaylığı sınavını kazanması  nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla 

talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Barış Sarıgül’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Barış Sarıgül’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 

Baromuzun 2355 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Bilal Kağan Ylıdırım’ın 31.01.2017 tarih ve 3275 evrak 

kayıt numaralı dilekçesi ile Hakim-Savcı  adaylığına başlayacağından staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu 

anlaşılmış olmakla talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Deniz Çetinkaya’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Deniz Çetinkaya’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, 

Mersin Barosu ve Türk Elektronik Para A.Ş arasında yapılan Elektronik Tahsilat Hizmeti Kullanım Sözleşmesinin 

taraflar arasında imzalanmasına, Mersin Barosu adına Baro Başkanı Av. Ali Er’e yetki verilmesine, aidatların web 

sitesine konulacak uygulama ile tahsilatların başlatılmasına, 

Baromuzun 2337 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Emine Hilal Bircan’ın 31.01.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim 

ve Savcılık sınavını kazanması  nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla talebin 

kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Eren Cinpolat’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Eren Cinpolat’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 Esra Genç’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Esra Genç’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,   

Baromuz Fotoğrafçılık Kulübü’nün 5 etap olarak düzenlemiş olduğu gezi masraflarının Baromuz bütçesinden 

karşılanmasına 

Staj için Baromuza müracaat eden Gamze Alkan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Gamze Alkan’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 Hacer Erdagöz’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Hacer Erdagöz’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 

 



Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Haluk Barış Tuğrul’un Ankara 

Barosu’nun 21.07.2017  tarih  ve 111-29173/16797 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3106 sicile kaydının 

yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Baromuzun 2335 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Hasan Ünlü’nün 31.01.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim ve 

Savcılık stajına başlayacağı  nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla talebin 

kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Hatice Beyza Güler’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Hatice Beyza Güler’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, 

Baromuzun 2271 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Merve Asker’in 31.01.2017 tarihli dilekçesi ile Adli Yargı 

Hakimlik ve Savcılık sınavını kazanması  nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla 

talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Osman Mete Yıldız’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Osman Mete 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 Saniye Biçici’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Saniye Biçici’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 Sevim Uysal’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 02.08.2016 tarihinde başlayıp, 
28.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.01.2017 tarihinde başlayıp, 29.07.2017 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, 
                         

Mersin Barosu Silifke ilçe temsilciliğinde 01.04.2017 tarihi itibari ile geçiçi olarak işe alınan Sevtap Bilgen’in Baro 

personeli olarak işe devamına 

Stajını tamamlayan Seyfi Alpay Tekirdağ’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 14.07.2016 tarihinde 
başlayıp, 23.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.01.2017 tarihinde başlayıp, 24.07.2017 
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, 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Sümeyye İletmiş’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Sümeyye İletmiş’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,   

Ağrı Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Şadan Durak’ın Ağrı Barosu’nun 

25.07.2017  tarih  ve 2017/369 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3105 sicile kaydının yapılmasına, Ağrı 

Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Baromuzun 3023 sicil numarasında kayıtlı Av. Yunus Toker’in 31.07.2017 tarihli 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 Yusuf Yedidağ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 

incelendi. Yusuf Yedidağ’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,   

Adana Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Zeynep Selin Özen geri kalan stajını Baromuzda 

tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 

başlattırılmasına, 


