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Baromuz stajyer listesinin 2197 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat 
Hayriye Gizem Özulu’nun II. Altı aylık stajını, Avukat Burcu Düzen Gürler’in 
yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat 
Hayriye Gizem Özulu’nun Avukat Necdet Yıldırım’ın yanında stajına devam 
etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı 
aylık stajını Avukat Necdet Yıldırım’ın yanında  tamamlanmasına 
 
Baromuzun 2709 sicil numarasında kayıtlı Av. Tuğba Uçar’ın 25.07.2016 
tarihli dilekçesi ile Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı sınavını 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 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Benli’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Benli’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 Ömer Akdemir’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ömer Akdemir’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 Emine Hilal Bircan’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emine Hilal 
Bircan’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 Cihan Erdal’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Cihan Erdal’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 Kışoğlu’nun Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burak Kışoğlu’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,   
 
Kırıkkale Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını tamamlayan ve staj 
bitim belgesi alan Erdi Buğra Bahar Baromuz levhasına kaydının 
yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 2902 sicil numarasına 
kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Çağrı Erdiven’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 13.07.2015 tarihinde başlayıp, 27.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 28.01.2016 tarihinde başlayıp, 28.07.2016 
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, 
 
 Staj için Baromuza müracaat eden Abdulkadir Küpeli’nin Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Abdulkadir 
Küpeli’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 Hasan Ünlü’nün Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hasan Ünlü’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,   
 
Stajını tamamlayan Özge Uslu’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 23.07.2015 tarihinde başlayıp, 22.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 25.01.2016 tarihinde başlayıp, 25.07.2016 
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 
 
 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Hacı Emir Sanlı’nın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hacı Emir 
Sanlı’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 Berivan Doğan’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Berivan Doğan’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 Özdil’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burak Özdil’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,   
 
Adana Barosu’na kayıtlı iken Adana Barosu Yönetim Kurulu’nun 15.07.1993 
tarih ve 149 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Serpil Özgüven Baromuza 
kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin isteminin 
kabulüne, 2906 sicile kaydının yapılmasına, durumun Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
Stajını tamamlayan Ceren Kutluay’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 30.07.2015 tarihinde başlayıp, 29.01.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.02.2016 tarihinde başlayıp, 01.08.2016 
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 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Yalım Bora Boynuince’nin Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yalım Bora 
Boynuince’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 
 

 

 

 

 


