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Staj için Baromuza müracaat eden Leyla YALÇIN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Leyla YALÇIN  ’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 Onur Berk YILMAZ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Onur Berk YILMAZ  ’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 Ece Serin’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ece Serin’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 Tolga ÜNLÜ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Tolga ÜNLÜ  ’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 Mustafa KAR  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Mustafa KAR  ’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 Mesut EMİNOĞLU  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Mesut EMİNOĞLU  ’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 Köksal Çağrı ÖZDEMİR’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Köksal Çağrı ÖZDEMİR’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 Şeyma GÜVENÇ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Şeyma GÜVENÇ  ’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 Halime DOYGUN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Halime DOYGUN  ’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 Volkan Berk POLAT  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Volkan Berk POLAT  ’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 Batuhan KÖSEMEN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Batuhan KÖSEMEN  ’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 Burak TALAŞ   ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Burak TALAŞ   ’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 Özge AKPINAR   ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Özge AKPINAR   ’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 Dilek Sena UMAR   ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Dilek Sena UMAR   ’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 Başak YAVUZ   ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Başak YAVUZ   ’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 Onural Ziya KAYIN’e  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 07.07.2017 
tarihinde başlayıp, 06.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 07.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 07.07.2018 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 Yasin Atakan KARALAR’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
14.07.2017 tarihinde başlayıp, 15.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.01.2018 
tarihinde başlayıp, 16.07.2018 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 Nazım DÜNDAR’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.07.2017 
tarihinde başlayıp, 06.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 07.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 07.07.2018 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 Seda UYSAL’e  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 14.07.2017 
tarihinde başlayıp, 15.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 16.07.2018 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 stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Gizem UYGUR ’e isteği üzerine staj bitim 
belgesi verilmesine 
 



Adıyaman Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Battal Gazi İNCİ’nin 
Adıyaman Barosu’nun 06.07.2018  tarih  ve 2018/593 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3320 sicile 
kaydının yapılmasına, Adıyaman Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Baromuzun 2912 sicil numarasında kayıtlı Av. Ebru Karabey ’ın Gaziantep Barosu’nun 13.07.2018 
tarih ve 997 sayılı yazısı ile Gaziantep Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin 
Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
 
17-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliğinde yapılacak olan Staj Eğitim 
Semineri’ne katılınmasına, yol gideri ve yemek ücretinin Baro bütçesinden karşılanmasına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


