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Baromuzun 2940 sicil numarasında kayıtlı Av. Ayşe Cin’in 16.06.2017 

tarihli dilekçesi ile Adli Yargı 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 2785 sicil numarasında kayıtlı Av. Ece Özil’in 15.06.2017 tarihli 

dilekçesi ile Adli Yargı 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 2945 sicil numarasında kayıtlı Av. Duran Turgut Borcaktepe’nin 

15.06.2017 tarihli dilekçesi ile Hakim ve Savcılık mesleği adaylığına kabulü  

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,   

Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 

Perihan Bulut’un Ankara Barosu’nun 16.06.2017  tarih  ve 111-

13307/14546 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3078 sicile kaydının 

yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Onural Ziya Kayın’ın Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Onur Ziya Kayın’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 Nazım Dündar’ın Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nazım Dündar’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 Dilan Vural’ın Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Dilan Vural’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 Turgay Ergün’ün Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Turgay Ergün’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 Emre Sümer’in Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emre Sümer’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 Halil Dilan’ın Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Halil Dilan’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 Mustafa Çetinkaya’nın Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa 

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,   

Staj için Baromuza müracaat eden Burcu Kılıç’ın Avukatlık Kanunu’nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burcu Kılıç’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,   

İstanbul Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan 

Ahmet Şahin Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı 

geçenin Baromuzun 3080 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 

ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığına bildirilmesine 

 



Stajını tamamlayan Serdar Topaloğlu’na ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 18.05.2016 tarihinde başlayıp, 17.12.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 18.12.2016 tarihinde başlayıp, 18.06.2017 
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 
 
Baromuzun 1983 sicil numarasında kayıtlı Av. Fadıl Tanfer Aslan’ın 
21.06.2017 tarihli dilekçesi ile yurtdışına yerleşecek 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 304 sicil numarasında kayıtlı Av. Hikmet AKINBİNGÖL’ün 
dilekçesinin ve ekli belgelerinin incelenmesinden, Sürekli iş Göremezlik 
Yardımına muhtaç olduğu anlaşılmakla, evrakın tamamlanmasından sonra 
yardım talebinin Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilmesine 
 
Baromuzun 2896 sicil numarasında kayıtlı Av. Hilal Emsal’in 21.06.2017 
tarihli dilekçesi ile Hakimlik ve Savcılık adaylığına atandığı 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 Latife Başak Harp’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Latife Başak 
Harp’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 2815 sicil numarasında kayıtlı Av. Yeşim Halal’ın 21.06.2017 
tarih, 2853 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı 
adaylığı sınavının yazılı ve sözlü aşamalarını geçmiş bulunması 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


