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 İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan 
Avukat Mustafa Emre Usca’nın İstanbul Barosu’nun 29.08.2016 tarih  ve 
59154 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 2950  sicile kaydının yapılmasına, 
İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,    
 
Şırnak Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Hişyar Özalp’in Şırnak Barosu’nun 07.09.2016 tarih  ve 2016/184 sayılı 
yazısı  üzerine Baromuzun 2949  sicile kaydının yapılmasına, Şırnak 
Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Ayşenur Mutluay’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşenur 
Mutluay’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, 
 
Baromuzun 2879 sicil numarasında kayıtlı Av. Emre Özat’ın Baro Yönetim 
Kurulu’nun 18.05.2016 tarih ve 2016/419 sayılı kararı ile Baro levhasına 
kaydı yapılmış ve 24.08.2016 tarihinde avukatlık ruhsatnamesini almış ise 
de; Av. Emre Özat’ın halen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi 
Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapması nedeni ile re’sen kaydının 
silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na 
bildirilmesine 
 
Baromuzun 2462 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali Öner’in 09.09.2016 tarih 
ve 2829 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Milli Savunma Bakanlığı’na 
Hukuk Uzmanı olarak atanması 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 306 sicil numarasında kayıtlı Av. Nazmi Çelik’in vefat ettiği 

ancak Baromuza vefatına ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmadığından 

Av. Nazmi Çelik’in re’sen Baro levhasından kaydının silinmesine, durumun 

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

Stajını tamamlayan Ayşe Cin’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
14.09.2015 tarihinde başlayıp, 11.03.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı 
aylık stajına 14.03.2016 tarihinde başlayıp, 14.09.2016 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 Gülsüm Gizem Tunç’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 11.09.2015 tarihinde başlayıp, 12.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.03.2016 tarihinde başlayıp, 14.09.2016 
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 Utku Altunsayar’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 27.08.2015 tarihinde başlayıp, 07.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.03.2016 tarihinde başlayıp, 08.09.2016 
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 Merve Aşan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 18.09.2015 tarihinde başlayıp, 19.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.03.2016 tarihinde başlayıp, 21.09.2016 
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 Funda Üvek’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 11.09.2015 tarihinde başlayıp, 12.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.03.2016 tarihinde başlayıp, 14.09.2016 
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 İslam Kurthan Açıkbaş’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 18.09.2015 tarihinde başlayıp, 19.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.03.2016 tarihinde başlayıp, 21.09.2016 
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 Elif Çiçek’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
11.09.2015 tarihinde başlayıp, 12.03.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı 
aylık stajına 14.03.2016 tarihinde başlayıp, 14.09.2016 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 Kübra Yaman’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 17.09.2015 tarihinde başlayıp, 19.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.03.2016 tarihinde başlayıp, 21.09.2016 
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 Deniz Aylin Ergün’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 18.09.2015 tarihinde başlayıp, 19.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.03.2016 tarihinde başlayıp, 21.09.2016 
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, 
 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Dilber Öktem’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Dilber Öktem’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 Duran Turgut Borcaktepe’ye ait staj dosyası incelendi.İlk 
altı aylık stajına 18.09.2015 tarihinde başlayıp, 23.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.03.2016 tarihinde başlayıp, 24.09.2016 
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 Taylan Efe Çelik’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 17.09.2015 tarihinde başlayıp, 19.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.03.2016 tarihinde başlayıp, 21.09.2016 
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, 
 
Baromuz levhasına kayıtlı iken Baro Yönetim Kurulu’nun 14.01.2015 tarih 
ve 2015/37 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Hasan Ali Özmen   12.08.2016 
tarih ve 2527 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baromuza yeniden kaydının 
yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin isteminin 
kabulüne, eski sicil numarası olan 2390 sicile kaydının yapılmasına, 
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 



 

 

 

 


