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Staj için Baromuza müracaat eden Haşim İŞ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Haşim İŞ’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 Tunç ŞAHİN ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Tunç ŞAHİN ’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 Zühal SEYYAR ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Zühal SEYYAR ’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 Erdinç ÖZLÜK  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Ali Erdinç ÖZLÜK  ’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 Seher TEKE  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Seher TEKE  ’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 Nazmiye KARADANA  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Nazmiye KARADANA  ’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 Berna BULUT  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Berna BULUT  ’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 Oğuzhan TOKGÖZ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Oğuzhan TOKGÖZ  ’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 Gülşah ŞEN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Gülşah ŞEN  ’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 Özgür DEMİR  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Özgür DEMİR  ’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 Rüya DURUDİLEK  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Rüya DURUDİLEK  ’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 Hayriye EKE  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Hayriye EKE  ’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 Rıdvan SERİN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Rıdvan SERİN  ’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 Gökçe BEZİRGANOĞLU  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Gökçe BEZİRGANOĞLU  ’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 Tolga TURNA  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Tolga TURNA  ’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 Sezer ŞAN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği 
belgeler incelendi. Sezer ŞAN  ’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 Mahmut Kürşat ERSÜ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Mahmut Kürşat ERSÜ  ’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 Merve ÖZÇALIŞKAN  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Merve ÖZÇALIŞKAN  ’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 Mehmet GÖK  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Mehmet GÖK  ’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 Rojda ÇATALDAŞ  ’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği 
verdiği belgeler incelendi. Rojda ÇATALDAŞ  ’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 Emre SÜMER’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.07.2017 
tarihinde başlayıp, 06.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 06.01.2018 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 Latife Başak HARP’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.07.2017 
tarihinde başlayıp, 08.01.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 09.01.2018 tarihinde 
başlayıp, 09.07.2018 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 Burcu KILIÇ’a  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 İsmail KARADANA’ya  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 Behiye AYAZ’a  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 30.06.2017 
tarihinde başlayıp, 30.12.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 31.12.2017 tarihinde 
başlayıp, 30.06.2018 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 Turgay ERGÜN’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, 
 
Baromuz stajyer listesinin 2514 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Gizem Gül YAKAR  ’in II. 
Altı aylık stajını Avukat İbrahim KAVAK  ’ın yanında tamamlayacağına dair muvafakatname 
alınmışsa da; Stajyer Avukat Gizem Gül YAKAR ‘ ın Avukat Hasan İŞBİLİR ‘ın yanında stajına 
devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını 
Avukat Hasan İŞBİLİR nın yanında tamamlanmasına 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


