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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Azime Kılınç’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki   Hacettepe  
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Azime Kılınç’ın 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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Barış SARIGÜL’e isteği üzerine staj bitim 
belgesi verilmesine 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Bilge Cansın ERCAN’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki   Çağ  
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bilge 
Cansın ERCAN    ’ın 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 Büşra Zeliha BABALI’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki   Ankara  
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Büşra Zeliha BABALI  ’ın 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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Hacer ERDAGÖZ’e isteği üzerine staj bitim 
belgesi verilmesine 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Özlem SARI’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Akdeniz  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki   Akdeniz  Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Özlem SARI ’ın 
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 

Stajını tamamlayan Ahmet Serhanoğlu’na ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 25.08.2017 
tarihinde başlayıp, 24.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 25.02.2018 tarihinde 
başlayıp, 25.08.2018 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 Avukat ve Stajyer Avukatlara dağıtılmak üzere büyük ve küçük boy olmak üzere Baro 
ajandası bastırılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 

Stajını tamamlayan Ayşe Sena Öz’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 28.07.2017 tarihinde 
başlayıp, 02.03.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.03.2018 tarihinde başlayıp, 
03.09.2018 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 Berfin Satıcı’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Berfin Satıcı’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 Ceren Kılınçarslan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Ceren Kılınçarslan’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 Cihan Kaya’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.08.2017 tarihinde 
başlayıp, 28.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.03.2018 tarihinde başlayıp, 
01.09.2018 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 Dilan Adanur’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 25.08.2017 tarihinde 
başlayıp, 02.03.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.03.2018 tarihinde başlayıp, 
03.09.2018 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 Emre Can Deniz’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Emre Can Deniz’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 Erdem Bulut’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 25.08.2017 tarihinde 
başlayıp, 02.03.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.03.2018 tarihinde başlayıp, 
03.09.2018 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 Ezgi Selma Uçkun’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Ezgi Selma Uçkun’un 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 Fatma Doğan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Fatma Doğan’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 

Malatya Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Hakan GÖÇER’in Malatya 
Barosu’nun 27.08.2018  tarih  ve 211 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3382 sicile kaydının 
yapılmasına, Malatya Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve 
Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

İstanbul Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Mervan CEVİZ Baromuz 
levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3384 sicil numarasına kaydının 
yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Merve Halal’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Merve Halal’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 Muhammed Ali Arusoğlu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammed Ali Arusoğlu’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 Muhammed  Ebrar OĞRAŞ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammed Ebrar OĞRAŞ’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 Ömer Bakır’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ömer Bakır’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 Ömer Özer’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ömer Özer’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 Perdan Alp’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Perdan Alp’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,   

Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Antalya Barosunda 
tamamlamak isteyen Sencer Nohutcu’nun Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj 
dosyasının Antalya Barosu’na gönderilmesine 

Baromuz stajyer listesinin 2752 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Şeyma Kesilmiş’in II. Altı 
aylık stajını Avukat Tufan Kurt’un yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; 
Stajyer Avukat Şeyma Kesilmiş’in Avukat Sezai Çimiş’in yanında stajına devam etmek istemesi 
üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Sezai Çimiş’in 
yanında tamamlanmasına 

Aydın Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Yağmur POLAT’ın Aydın 
Barosu’nun 04.09.2018  tarih  ve 1714 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3386 sicile kaydının 
yapılmasına, Aydın Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve 
Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


