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 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç’ın 30.06.2016 
tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin 
isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Zafer Özdoğan’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Zafer Özdoğan’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 Uçar’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ali Uçar’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 Hande Yalvaç’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hande Yalvaç’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 Sevim Uysal’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sevim Uysal’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 Alp Hallaç’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 09.07.2015 tarihinde başlayıp, 08.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.01.2016 tarihinde başlayıp, 11.07.2016 
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 Batuhan Yıldırım Yanpar’a ait staj dosyası incelendi.İlk 
altı aylık stajına 09.07.2015 tarihinde başlayıp, 08.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.01.2016 tarihinde başlayıp, 11.07.2016 
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 Hüseyin Deniz Serin’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 21.05.2015 tarihinde başlayıp, 26.11.2015 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 27.11.2015 tarihinde başlayıp, 27.05.2016 
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 2794 sicil numarasında kayıtlı Av. Gülcan Özdemir’in 
30.06.2016 tarihli dilekçesi ile Maliye Bakanlığı Hazine Avukatlığına 
atanması  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 

 
Şanlıurfa Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapmakta iken kalan 
stajını Baromuzda tamamlamak isteyen Sıdıka Temizbaş Rastfeldi’nin 
Şanlıurfa Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu görüldüğünden 
Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına,  kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Alper Arpaç’ın sunulu 
belgeleri incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Alper Arpaç’ın Baromuz 
bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa 
engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu 
belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 
 
 Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Bahar Karaer’in 
sunulu belgeleri incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bahar Karaer’in 
Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen 
avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı 
sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Rabia Yıldız’ın sunulu 
belgeleri incelendi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Rabia Yıldız’ın 
Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen 



avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı 
sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Gözde Nur Ocak’ın 
sunulu belgeleri incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Mayıs-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Gözde Nur Ocak’ın 
Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen 
avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı 
sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Seyfi Alpay Tekirdağ’ın 
sunulu belgeleri incelendi. Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Girne Amerikan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Seyfi Alpay Tekirdağ’ın Baromuz bölgesinde yerleşik ve 
sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, 
sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla 
ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan 
soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat 
stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmesine, 
 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan İlhan Atasever’in 
sunulu belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Mayıs-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan İlhan Atasever’in 
Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen 
avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı 
sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 
stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Aydın Doğan’ın sunulu 
belgeleri incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Mayıs-
2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Aydın Doğan’ın Baromuz 
bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa 
engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu 
belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının 
bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz 



stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine, 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını 
İstanbul  Barosunda tamamlamak isteyen Eda Dalgıç’ın (Avara) Baromuz 
stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının İstanbul Barosu’na 
gönderilmesine, 
 
 
 
 
Şırnak Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Mesut Ökten’in Şırnak Barosu’nun 11.07.2016 tarih  ve 2016/116 sayılı 
yazısı  üzerine Baromuzun 2883  sicile kaydının yapılmasına, Şırnak 
Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Diyarbakır Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan 
Avukat Neslihan Erarslan Karataş’ın Diyarbakır Barosu’nun 29.06.2016 
tarih  ve 2016/1870 sayılı yazısı  üzerine eski sicil numarası olan 1991 sicile 
kaydının yapılmasına, Diyarbakır Barosundan  sicil  dosyasının   
istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  
bildirilmesine, 
 
İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Barış Can Aktay’ın İstanbul Barosu’nun 11.07.2016 tarih  ve 45564 sayılı 
yazısı  üzerine Baromuzun 2884  sicile kaydının yapılmasına, İstanbul 
Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Fatih Celal Özkan’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Fatih Celal 
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 Nurcan Gündoğdu’nun Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nurcan 
Gündoğdu’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 İrem Ergenç’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. İrem Ergenç’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 
 
İş Güvenliği konusunda Baromuza gelen tekliflerin Baromuz Web sitesinde 
ilan edilmesine 
 
 
 
 


