
 

                                     12/07/2017 

Stajını tamamlayan Ahmet Can ÇALIŞKAN’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.07.2016 
tarihinde başlayıp, 04.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.01.2017 tarihinde 
başlayıp, 05.07.2017 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 Ayşe Büşra KATEROĞLU ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşe Büşra KATEROĞLU 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 Ayşe Sena ÖZ ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Ayşe Sena ÖZ 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 Ayşe ŞAVK’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ayşe ŞAVK 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 Bahar Keriman GÜNGÖR’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Bahar Keriman GÜNGÖR 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 Burak İNCE’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Burak İNCE 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 Çağla SEVER ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Çağla SEVER 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, 

Diyarbakır Barosuna  kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Gülay KOCA 
ÖZTÜRKOĞLU’ in Diyarbakır Barosu’nun 11.07.2017  tarih 2017/2398 sayılı yazısı üzerine 

Baromuzun 3089 sicile kaydının yapılmasına, Diyarbakır Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, 
durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine, 

Stajını tamamlayan İbrahim BULUT’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 12.07.2016 
tarihinde başlayıp, 07.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.01.2017 tarihinde 
başlayıp, 08.07.2017 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 İbrahim KAYA’nın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. İbrahim KAYA’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 İslim DENİZ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. İslim DENİZnın 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 Kamil KURAN ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği 

belgeler incelendi. Kamil KURAN 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 

Baromuzun 2432 Staj Avukat sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Kemal KAYA ’in 10.07.2017 tarihli 
dilekçesi ile Hakim-Savcı adaylığını kazanması  nedeni ile Baro Stajyer avukat Sicil  kaydından 
silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Stajyer Avukat Sicil kaydının  
silinmesine, 

Staj için Baromuza müracaat eden Muhammed Hanefi KAHRAMAN’ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammed Hanefi KAHRAMAN’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 2854 sicil numarasında kayıtlı Av. Mehtap ÇOBAN  ÇELİK ’in 11.07.2017 tarihli dilekçesi 

ile Hakim – Savcı adaylığına atanmasından Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış 
olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 

Stajını tamamlayan Meryem KORKMAZ’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.07.2016 
tarihinde başlayıp, 31.12.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.01.2017 tarihinde 
başlayıp, 01.07.2017 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 Ayşe Büşra KATEROĞLU ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşe Büşra KATEROĞLU 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 Nefise Gizem TIRAŞ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Nefise Gizem TIRAŞ 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 Rüya GÜNDOĞDU’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Rüya GÜNDOĞDU 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 

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan stajını Baromuzda 
tamamlamak isteyen Gülmisal KINACI  ’in Ankara Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu 

görüldüğünden Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına,  kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına,    

 

 



 

Staj için Baromuza müracaat eden Şiyar Botan ÇETİNKAYA’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Şiyar Botan ÇETİNKAYA 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 Umut Can BAYRAKTARın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Umut Can BAYRAKTARnın 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 Yeşim YILMAZ ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yeşim YILMAZ 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 Zuriye DÖLEK’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Zuriye DÖLEK 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,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


