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Staj için Baromuza müracaat eden Tuna Yünlüel’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Tuna Yünlüel’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 Esra Karaca’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Esra Karaca’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 Simay Şan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Simay Şan’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 Didem Ecem EKİZ CEYHAN’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Didem Ecem EKİZ CEYHAN’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 İsmail Baran Dinsever’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İsmail Baran Dinsever’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,   

Stajını tamamlayan Oğuzhan Yüksel’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 20.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 21.07.2018 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 Cansu Karasu’ya ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 20.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 21.07.2018 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 Eylem Güngör’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 21.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 22.07.2018 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 Ulviye Esra Düzen’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 14.07.2017 
tarihinde başlayıp, 18.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 19.07.2018 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, 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Muhammet Nuh Zerman’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammet Nuh Zerman’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 

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Şeyma KESİLMİŞ geri kalan stajını 
Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, 
kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Siirt Barosunda 
tamamlamak isteyen Evroj BİLEK’in Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj 
dosyasının Siirt Barosu’na gönderilmesine,   

Baromuzun 2640 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali ALİŞAN’ın 23.07.2018 tarih ve 2647 evrak kayıt 
numaralı dilekçesi ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nde kurum avukatı 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 2615 sicil numarasında kayıtlı Av. Derya UÇAR TOKSÖZ’ün 20.07.2018 tarih ve 2627 
evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 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 Mustafa Berk Uçtu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Mustafa Berk Uçtu’nun 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 Eda Tarhan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Eda Tarhan’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 Dilan Vural’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 10.07.2017 tarihinde 
başlayıp, 22.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.01.2018 tarihinde başlayıp, 
23.07.2018 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, 

Staj için Baromuza müracaat eden Büşra Karcı’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Büşra Karcı’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 

Stajını tamamlayan Eyüp Düşünüklü’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 20.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.01.2018 tarihinde 



başlayıp, 21.07.2018 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 
 

Baromuz stajyer listesinin 2694 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Ezgi Beri’nin II. Altı aylık 
stajını Avukat Gazi Özdemir’in yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer 
Avukat Ezgi Beri’nin Avukat Serdal Güler’in yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep 
tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Serdal Güler’in yanında 
tamamlanmasına 

Staj için Baromuza müracaat eden Nevzat Özlü’nün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Nevzat Özlü’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 2584 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Yusuf Furkan Tekerlek’in 20.07.2018 tarih ve 
2623 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığına başvuracak olması 
nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla talebin kabulüne, staj 
kaydının  silinmesine 

Stajını tamamlayan Dilan Çetinkaya’ya ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 23.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 24.07.2018 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 Ozan Topaloğlu’na ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.07.2017 
tarihinde başlayıp, 23.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 24.07.2018 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, 
 

Erdemli Adli Yardım temsilcisi iken 12.07.2018 tarih ve 2018/164 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 
istifa eden Av. Hud Erdemli’nin istifasının kabulüne, yerine Adli Yardım temsilcisi olarak Av. Erdem 
Can Bağlamaç’ın atanmasına 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


