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Stajını tamamlayan Ayşe TAN’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
01.08.2017 tarihinde başlayıp, 18.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 19.02.2018 tarihinde başlayıp, 19.08.2018 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, 
 
Ankara Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Bekir 
BACAKSIZ ’un Ankara Barosu’nun 02.08.2018  tarih  ve 111-27921/37247 sayılı 
yazısı üzerine Baromuzun 3380 sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  
sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Burçak COŞKUN’a  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, 

 
Ankara  Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Cansu 
ŞAHİN Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 
3376 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun 
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Cansu TÖNBÜL’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Cansu TÖNBÜL’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 Elif TELKAN’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Elif TELKAN’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 
 
Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim 
belgesi alan Emirhan OKUR  Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden 
adı geçenin Baromuzun 3377 sicil numarasına kaydının yapılmasına, 
ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine 



 
Stajını tamamlayan Eren ÇİNPOLAT’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
18.08.2017 tarihinde başlayıp, 17.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 18.02.2018 tarihinde başlayıp, 18.08.2018 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, 
 
Stajını tamamlayan Fatma TÜRKMEN’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 16.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 17.02.2018 tarihinde başlayıp, 17.08.2018 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, 
 
İzmir  Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Halime 
ARSLAN  ’un İzmir  Barosu’nun 16.08.2018  tarih  ve 220/11927 sayılı yazısı üzerine 
Baromuzun 3379 sicile kaydının yapılmasına, İzmir  Barosundan  sicil  dosyasının   
istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
İstanbul Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan İbrahim Ata 
Can CEREN  Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin 
Baromuzun 3378 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin 
verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 
 
 
Staj için Baromuza müracaat eden İlayda Nur BAYSAL’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İlayda Nur BAYSAL’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, 
 
Stajını tamamlayan İlknur BEDİRCAN’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
11.08.2017 tarihinde başlayıp, 23.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 24.02.2018 tarihinde başlayıp, 24.08.2018 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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden İrem OKUYUCU’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İrem OKUYUCU’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 
 
Stajını tamamlayan İzel ŞAŞMA’ya  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
04.08.2017 tarihinde başlayıp, 03.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 



stajına 04.02.2018 tarihinde başlayıp, 04.08.2018 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, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Çağrı NAZLICAN’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Çağrı Nazlıcan’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 Melisa AKÇA’nın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Melisa AKÇA’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 3206 sicil numarasında kayıtlı Av. Miyase KILINÇ ’ın 28.08.2018 tarih ve 
2971 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile adli Yargı Hakim ve Savcılık sınavının 
kazanması nedeni ile 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 Gamze ALKAN’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
18.08.2017 tarihinde başlayıp, 17.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 18.02.2018 tarihinde başlayıp, 18.08.2018 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, 
 
Stajını tamamlayan Osman Mete YILDIZ’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 18.08.2017 tarihinde başlayıp, 17.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı 
aylık stajına 18.02.2018 tarihinde başlayıp, 18.08.2018 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, 
 
Stajını tamamlayan Saniye BİÇİCİ’ye  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
18.08.2017 tarihinde başlayıp, 17.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 18.02.2018 tarihinde başlayıp, 18.08.2018 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, 
 



Stajını tamamlayan Selin SADİ’ye  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 
27.07.2017 tarihinde başlayıp, 06.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 07.02.2018 tarihinde başlayıp, 07.08.2018 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, 
 
 
 
 
 
Stajını tamamlayan Sema ERGÜN’ e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
25.08.2017 tarihinde başlayıp, 27.02.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 28.02.2018 tarihinde başlayıp, 28.08.2018 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, 
 
Baromuzun 2576 staj sicil numarasında kayıtlı Enes ÖZMEN 10.08.2018 tarihli 
dilekçesinde Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını kazanmış olması nedeni ile 
kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının 
silinmesine 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Sümeyye İLETMİŞ ’e isteği 
üzerine staj bitim belgesi verilmesine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


