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Staj için Baromuza müracaat eden Merve Ecem YILDIRIM  ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Merve Ecem Yıldırım’ nin nün 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 Cansu KARASU  ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Cansu KARASU   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 Ozan TOPALOĞLU  ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ozan TOPALOĞLU 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 Ahmet Onur USLU ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ahmet Onur USLU 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 Eylem GÜNGÖR ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Eylem GÜNGÖR 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 Eyüp Düşünüklü ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Eyüp Düşünüklü’ nün 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 Beytullah Okur’un Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Beytullah Okur’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 Ceren Yürekli ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Ceren YÜREKLİ’ nin nün 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 Elif AKITICI ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler 
incelendi. Elif AKITICI nin nün 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 2334 Staj Avukat sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Burak KIŞOĞLU’in 03.07.2017 tarihli dilekçesi ile 
Hakim-Savcı adaylığını kazanması  nedeni ile Baro Stajyer avukat Sicil  kaydından silinmesini talep etmiş olduğu 

anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Stajyer Avukat Sicil kaydının  silinmesine, 

Stajını tamamlayan Sinan ERSÖZ’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.02.2016 tarihinde başlayıp, 
17.08.2016 tarihinde tamamladığı, Son altı aylık stajına 18.08.2016 tarihinde başlayıp, 18.02.2017 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 İbrahim Serhat GÖKMEN’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.09.2015 tarihinde 
başlayıp, 19.03.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.03.2016 tarihinde başlayıp, 20.09.2016 
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 Sözen Kutay BİLGİÇ’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 Akif UYSAL ’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 27.06.2016 tarihinde başlayıp, 
20.12.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına21.12.2016 tarihinde başlayıp, 21.06.2017 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 Seçkin GENÇOĞLU’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.04.2016 tarihinde 
başlayıp, 02.11.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.11.2016 tarihinde başlayıp, 03.05.2017 
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, 
 

Şanlıurfa Barosuna  kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat İsmail BARLİN’ in Şanlıurfa 
Barosu’nun 30.06.2017  tarih 2017/1317 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3081 sicile kaydının yapılmasına, 
Şanlıurfa Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  

bildirilmesine 

Baromuz stajyer listesinin 2363 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Samir MANNAH ‘ ın II. Altı aylık stajını 
Avukat Zeynel IŞIK In   yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Samir 
MANNAH Avukat Halil İbrahim CANBOLAT yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. 

K. 22/2 madereği II. Altı aylık stajını Avukat Halil İbrahim CANBOLAT  yanında  tamamlanmasına 

Baromuzun 736 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali ÇAKIR ’in 28.06.2017 tarihli dilekçesi ile Çamlı Yayla Noteri 
olması  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 2976 sicil numarasında kayıtlı Av. Dilara IŞIK ’in 30.06.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim-Savcı 
adaylığını 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 2922 sicil numarasında kayıtlı Av. Sevgi KURAR ’in 30.06.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim-Savcı 
adaylığını 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 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Yasin KURT ’a isteği üzerine staj bitim belgesi 

verilmesine 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan İsmail YAPICI ’a isteği üzerine staj bitim belgesi 

verilmesine, 

İzmir Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan stajını Baromuzda tamamlamak isteyen 
Dilan BİÇEN ’in İzmir    Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu görüldüğünden Baromuz stajyer listesine 

kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 

 

 

 

 

 

 

 


