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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Abdullah Bilgili’in  
sunulu belgeleri incelendi.  Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Anakara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Ağustos 2015 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Abdullah Bilgili’in Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, 
Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile 
hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 
3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma 
olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” 
olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine, 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ahmet Can BAL’in  
sunulu belgeleri incelendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası Kıbrıs  
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos 2015 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Ahmet Can BAL’in Baromuz bölgesinde yerleşik ve 
sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, 
sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla 
ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan 
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine 
 
Avukat Uğraş Eylem Çağlayan’ın Baromuz levhasına avukat olarak yeniden 
yazılmasına dair her ne kadar 03.09.2014 tarih ve 2014/770 sayılı Baro 
Yönetim Kurulu  kararı ile karar vermiş ise de; Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu’nun 26.09.2014 tarih, 57581-26 sayılı kararı doğrultusunda 
1136 Avukatlık Kanunu’nun 72 maddesi 2. fıkrası hükmü gereğince staj 
yaptığı sürede elde ettiği gelirlerin tutarının 3 katını baroya ödediği takdirde 
Baromuz levhasına yazılmasına, Baro Yönetim Kurulu’nun 30.10.2014 tarih 
ve 2014/944 sayılı kararı ile karar verildiği anlaşılmakla, Av. Uğraş Eylem 
Çağlayan’ın staj yaptığı sürede elde ettiği gelirlerin tutarının 3 katını Baroya 
ödediğinden 2629 sicil numarası ile Baromuz levhasına kaydının 
yapılmasına,   
 
Baromuz stajyer listesinin 2200 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat 
Ayşe Sena Sarı’nın  II. Altı aylık stajını, Avukat Meral Özcan’ın yanında 
tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Ayşe 
Sena Sarı’nın Avukat Hakkı Eren Mülayim’in yanında stajına devam etmek 
istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık 
stajını Avukat Hakkı Eren Mülayim’in yanında  tamamlanmasına 
 
Baromuz stajyer listesinin 2117 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat 
Ceren Taşcı’nın  II. Altı aylık stajını, Avukat Özer Zayim’in yanında 
tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Ceren 
Taşcı’nın Avukat Medine Gürbüz İslim’in yanında stajına devam etmek 
istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık 
stajını Avukat Medine Gürbüz İslim’in yanında  tamamlanmasına 



 
Stajını tamamlayan Erman ÖĞÜT’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 04.12.2014 tarihinde başlayıp, 05.06.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.06.2015 tarihinde başlayıp, 08.12.2015 
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, 

 
Stj. Av. Gözde HALİFEGİL’in (2079) Staj Kurulu’na davete icabet 
etmediğinden ve Baroya başvurusu olmadığından Avukatlık Kanunu’nun 25. 
maddesi gereğince rapor hazırlanması konusunda Baro Genel Sekreteri Av. 
Kamil Veli Ak’ın görevlendirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Kaan KARATAŞ’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 15.01.2015 tarihinde başlayıp, 18.07.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 18.07.2015 tarihinde başlayıp, 20.01.2015 
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 listesine yazılma talebinde bulunan Melis ERSARI’in  
sunulu belgeleri incelendi. Ondokuz mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Ondokuz mayıs 
Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinden alınan Haziran 2015 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Melis ERSARI’in Baromuz 
bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa 
engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu 
belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mustafa Canarslan’ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Canarslan’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 
 
Hazine Avukatları Av. Necati Doğan, Av. Leyla Ayşe Eren, Av. Özlem 

Leblebici, Av. Sabahat Tank  tarafından Baromuza verilen 19.01.2016-

20.01.2016 tarihli dilekçeleri incelendi,   Baromuz tarafından Türkiye 

Barolar Birliği’ne ödenen kesenek ve ölüm yardımı miktarları ve kurum 

avukatları dışında Baromuza kayıtlı avukatların ödemekte oldukları aidat 

miktarı nazara alındığında talebin eşitlik ve orantılılık ilkesine uygun 



düşmediği kanaatine varıldığından aidatların indirilmesi yönündeki 

taleplerinin ayrı ayrı  reddine 

Stj. Av. Serpil BADEMCİ’nin (2077) Staj Kurulu’na davete icabet 

etmediğinden ve Baroya başvurusu olmadığından Avukatlık Kanunu’nun 25. 

maddesi gereğince rapor hazırlanması konusunda Baro Genel Sekreteri Av. 

Kamil Veli Ak’ın görevlendirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Sinan ERSÖZ’ın Avukatlık Kanunu’ nun 

17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sinan ERSÖZ’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 Sonay AYDOĞDU’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 17.07.2014 tarihinde başlayıp, 16.01.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.01.2015 tarihinde başlayıp, 19.07.2015 
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, 
 

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

Taner BOZ’un Adana  Barosu’nun 15.01.2016 tarih  ve  2016/35 sayılı 

yazısı  üzerine Baromuzun 1173 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul 

Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 

Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Yunus TOKER’in  
sunulu belgeleri incelendi.  Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran 2015 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Yunus TOKER’in 
Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen 
avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı 
sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Yusuf ŞAHİN’in  sunulu 
belgeleri incelendi.   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran 2015 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Yusuf ŞAHİN’in Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla 
birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün 



bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi 
bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı 
geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, 
durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine, 
 

 


