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Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Mustafa Yunus KENAZ’a isteği üzerine 

staj bitim belgesi verilmesine, 

 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Didem ERDEM’e isteği üzerine staj 

bitim belgesi verilmesine 

 

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Asya AŞIR’a isteği üzerine staj bitim 

belgesi verilmesine 

 

Siirt Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat İsmail Acar’ın Siirt 

Barosu’nun 09.01.2017  tarih  ve 2017/9 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3027 sicile kaydının 

yapılmasına, Siirt Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 

ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

 

Baromuzun 2754 sicil numarasında kayıtlı Av. Ece Tekkuş’un İstanbul Barosu’nun 26.01.2017 

tarih ve 2269 sayılı yazısı ile İstanbul Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin 

Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye 

Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,    

 

Staj için Baromuza müracaat eden Seda Özkan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Seda Özkan’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 Ali Can Avcu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Ali Can Avcu’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 Kübra Erşahin’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Kübra Erşahin’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 Yunus Deryaler’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 

verdiği belgeler incelendi. Yunus Deryaler’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,   

 

Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Şerife Şeyma Bağcı geri kalan stajını 

Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, 

kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 

 



Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Servet Cem TOPLAR geri kalan stajını 

Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, 

kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 

 

 

 

 

 

 Stajını tamamlayan Melis Ersarı’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 21.01.2016 

tarihinde başlayıp, 25.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 26.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 26.01.2017 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, 

 

Stajını tamamlayan Abdullah Bilgili’ye ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.01.2016 

tarihinde başlayıp, 27.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 28.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 28.01.2017 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, 

 

                             

Stajını tamamlayan Ali Sapmaz’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 28.01.2016 

tarihinde başlayıp, 30.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 31.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 31.01.2017 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 

 

 


