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Stajını tamamlayan İlknur Yaka’ya ait staj dosyası incelendi. İlk altı 
aylık stajına 03.12.2015 tarihinde başlayıp, 09.06.2016 tarihinde 

tamamladığı,Son altı aylık stajına 10.06.2016 tarihinde başlayıp, 10.12.2016 
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 Batuhan Berk İşlek’e ait staj dosyası incelendi.İlk 

altı aylık stajına 12.11.2015 tarihinde başlayıp, 23.05.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.05.2016 tarihinde başlayıp, 24.11.2016 

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 Özkan Anılan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 23.10.2015 tarihinde başlayıp, 26.04.2016 tarihinde 

tamamladığı,Son altı aylık stajına 27.04.2016 tarihinde başlayıp, 16.11.2016 
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 Serkan Horan’ın Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Serkan Horan’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 2534 sicil numarasında kayıtlı Av. Hacer Erkul’un 

09.12.2016 tarihli dilekçesi ile mesleki çalışmalarına ara vermesi 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 2113 sicil numarasında kayıtlı Av. Dinçer Çeribaş’ın 
Ankara Barosu’nun 22.11.2016 tarih ve 111-29519/1810 sayılı yazısı ile 

Ankara Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz 
levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun 

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

 

 

Baromuzun 547 sicil numarasında kayıtlı iken, 19.09.2016 tarihinde 
vefat eden Avukat Gülseren Ylıdırım’ın Baro levhasından kaydının 



silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 

bildirilmesine, 
                                            

 

Baromuzun 1859 sicil numarasında kayıtlı iken, 30.11.2016 tarihinde 
vefat eden Avukat Emine Müge Can Şafaklıoğlu’nun Baro levhasından 

kaydının silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine, 

 

Silifke Cezaevi’ne Atatürk büstü ile Adliye içerisinde bulunan 2 Baro 
odasının tefrişatlarının yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden 

karşılanmasına, 
 


