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Staj için Baromuza müracaat eden Uğur Özbek’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Uğur Özbek’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 Sümeyya Rukiye Yakar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Sümeyya Rukiye Yakar’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 Ferhat Bayar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ferhat Bayar’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 Ahmet Feyzi Özdemir’in  Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Ahmet Feyzi Özdemir’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 Güler Berna Şentürk’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Güler Berna Şentürk’ün 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 stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Halil BAKIRCI Baromuz levhasına 
kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3472 sicil numarasına kaydının 
yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine 
 
Baromuzun 2224 sicil numarasında kayıtlı Av. Sinem Ünal’ın İstanbul Barosu’nun 15.11.2018 tarih 
ve 93624 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 
 
Baromuzun 1412 sicil numarasında kayıtlı Av. Serap Berkyürek’in İstanbul Barosu’nun 15.11.2018 
tarih ve 90270 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, 
 
Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Tuğçenur GÜL Baromuz 
levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3480 sicil numarasına kaydının 
yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine, 
 
Adana Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Mehmet Emin ÇİZİK geri kalan stajını 
Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, 
kaldığı yerden stajına başlattırılmasına, 
 
Karaman Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Merve ADIGÜZEL 
Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3482 sicil numarasına 
kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığına bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Nihal Büşra KARA geri kalan stajını Ankara 
Barosunda tamamlamak istediğinden adı geçenin stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj 
dosyasının Ankara Barosu’na gönderilmesine 
 
Mersin Barosu Başkanlığı’nın 1 Aralık 1924 tarihli kuruluşu nedeni ile 3 Aralık 2018 tarihinde Tüccar 
Kulübünde kokteyl düzenlenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 
 
 



 
Stajını tamamlayan Abdullah ÇULCU’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 25.10.2017 
tarihinde başlayıp, 30.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.05.2018 tarihinde 
başlayıp, 16.11.2018 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 Ayşegül ER’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 23.10.2017 tarihinde 
başlayıp, 21.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.04.2018 tarihinde başlayıp, 
22.10.2018 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 Betül Tuğba ÇALIK’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.11.2017 
tarihinde başlayıp, 02.05.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.05.2018 tarihinde 
başlayıp, 03.11.2018 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 Emre SOYDAN’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 13.10.2017 
tarihinde başlayıp, 14.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 15.10.2018 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 İshak Barış ÇELİK’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 20.10.2017 
tarihinde başlayıp, 21.04.2018 tarihinde tamamladığı, Son altı aylık stajına 22.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 22.10.2018 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 Kenan ÇELİK’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 20.10.2017 tarihinde 
başlayıp, 21.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.04.2018 tarihinde başlayıp, 
22.10.2018 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 Mustafa Gökhan KESKİN’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
17.11.2017 tarihinde başlayıp, 19.05.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.05.2018 
tarihinde başlayıp, 20.11.2018 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 Şeyma KESİLMİŞ’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 31.10.2017 
tarihinde başlayıp, 07.05.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 07.05.2018 tarihinde 
başlayıp, 14.11.2018 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 Emre SOYDAN’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 13.10.2017 
tarihinde başlayıp, 14.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.04.2018 tarihinde 
başlayıp, 15.10.2018 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 Zehra ÇOBAN’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 10.11.2017 
tarihinde başlayıp, 12.05.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 13.05.2018 tarihinde 
başlayıp, 13.11.2018 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, 
 
 
 
 
 
 
 


