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Staj için Baromuza müracaat eden Betül Çavuş’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Betül Çavuş’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 Agit Hardal’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Agit Hardal’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 Gürol Kurt’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Gürol 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 Yasin Arslan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Yasin Arslan’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 Deniz Sarıgül’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Deniz 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 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Vedat ÇİNGÜ’ye isteği üzerine staj bitim 
belgesi verilmesine 

Osmaniye Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Sefa GÜVERCİN’in 
Osmaniye Barosu’nun 04.10.2018  tarih  ve 2018/648 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3427 sicile 
kaydının yapılmasına, Osmaniye Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Furkan 
Fatih SAKÇAK Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3428 
sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

Konya Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Semih YÖRÜK Baromuz 
levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3429 sicil numarasına kaydının 
yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine 

 Stajını tamamlayan Mehmet Mert Topçu’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.09.2017 
tarihinde başlayıp, 05.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 06.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 06.10.2018 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 Fuat Çiçeklidağ’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 
13.10.2017 tarihinde başlayıp, 14.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.04.2018 
tarihinde başlayıp, 15.10.2018 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 Yılmaz Uğur Yılmazer’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 29.09.2017 
tarihinde başlayıp, 03.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 04.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 04.10.2018 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 Ayşegül Şeker’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 06.10.2017 
tarihinde başlayıp, 06.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 07.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 07.10.2018 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 
 

İzmir Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Yekta Delal TOPRAK’ın İzmir 
Barosu’nun 12.10.2018  tarih  ve 39823 220/15171 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3434 sicile 
kaydının yapılmasına, İzmir Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Tarsus ilçe temsilciliğine Baro Yönetim Kurulu üyesi Av. Cihan Öktem’in, Silifke ilçe temsilciliğine 
Baro Yönetim Kurulu üyesi Av. Aslı Trak’ın, Erdemli ilçe temsilciliğine Baro Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Fahrettin Gürsoy’un, Anamur ilçe temsilciliğine Av. Murat Kılıç’ın atanmalarına, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


