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Staj için Baromuza müracaat eden Abdurrahman Karabacak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Abdurrahman Karabacak’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 Cenk Durdu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Ali Cenk Durdu’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 Arife Tekeli’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Arife Tekeli’nin 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 Banu Demir’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Banu Demir’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 Batuhan Kutar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Batuhan Kutar’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 Berat Yıldırım’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Berat Yıldırım’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 Beyza Gökşen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Beyza Gökşen’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 Burcu Üzümcü’nün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Burcu Üzümcü’nün 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 Can Berk Candır’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Can Berk Candır’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 

Eskişehir Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Elif DEMİRSOY geri kalan stajını 
Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, 
kaldığı yerden stajına başlattırılmasına 

Staj için Baromuza müracaat eden Emre Can Yiğit’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Emre Can Yiğit’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 Esragül Biçer’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Esragül Biçer’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 Ezgi Erkan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Ezgi Erkan’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 Faik Karalar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Faik Karalar’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 Fatma Feyza Eski’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Fatma Feyza Eski’nin 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 Gümüşhane-Bayburt 
Bölge Barosunda tamamlamak isteyen Furkan Fatih SAKÇAK’ın Baromuz stajyer listesinden kaydının 
silinmesine, staj dosyasının Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’na gönderilmesine, 

Staj için Baromuza müracaat eden Hamza Kar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Hamza 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 Hamza Kar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Hamza 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 Kaan Öztürk’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Kaan Öztürk’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 

Staj için Baromuza müracaat eden Kardelen Aynacı’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Kardelen Aynacı’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 Mehmet Faik Eyce’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Mehmet Faik Eyce’nin 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 2608 sicil numarasında kayıtlı Av. Necati Doğan’ın 19.06.2018 tarih ve 2279 evrak kayıt 
numaralı dilekçesi ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin 
kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Pervin Koçak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Pervin Koçak’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 Seda Dikiciler’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Seda Dikiciler’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 Yasemin Kutsal’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Yasemin Kutsal’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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


