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Staj için Baromuza müracaat eden Gözde Bucak’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Gözde Bucak’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 Nilsu Siril Erdoğan’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nilsu Siril 
Erdoğan’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 Gamze GÖNEN’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 12.03.2018 tarihinde başlayıp, 08.09.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 09.09.2018 tarihinde başlayıp, 09.03.2019 
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 Mehmet Ali YAVUZ’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 07.03.2018 tarihinde başlayıp, 07.09.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.09.2018 tarihinde başlayıp, 17.03.2019 
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 Muharrem Mete SAĞIR’a ait staj dosyası incelendi.İlk 
altı aylık stajına 16.03.2018 tarihinde başlayıp, 15.09.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.09.2018 tarihinde başlayıp, 16.03.2019 
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 Gülten KARACA’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 09.03.2018 tarihinde başlayıp, 08.09.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 09.09.2018 tarihinde başlayıp, 09.03.2019 
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 Mert Cevahir ESER’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 28.02.2018 tarihinde başlayıp, 31.08.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 01.09.2018 tarihinde başlayıp, 13.03.2019 
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 Hakan TUTAR’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık 
stajına 09.02.2018 tarihinde başlayıp, 10.08.2018 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.08.2018 tarihinde başlayıp, 11.02.2019 
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 
Hilal KIRATLI’nın Ankara Barosu’nun 07.03.2019  tarih  ve 111-31328/9940 
sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3539 sicile kaydının yapılmasına, Ankara 
Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Ankara Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Ahmet Serhat SOYLU’nun Ankara Barosu’nun 07.03.2019  tarih  ve 111-
32538/9939 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3540 sicile kaydının 
yapılmasına, Ankara Barosundan sicil dosyasının istenmesine, durumun  
Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
Ankara Barosu levhasına kayıtlı iken Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 
06.08.1997  tarih ve 2265 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Şule 
TEKTÜRK’ün 19.02.2019 tarih ve 739 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 
Baromuza kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin 
isteminin kabulüne, 3541 sicile kaydının yapılmasına, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 
 
Baromuz stajyer listesinin 2716 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat 
Tuna Bilal TEKİN TURHAN’ın II. Altı aylık stajını Avukat Murat DEMİRTAŞ’ın 
yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat 
Tuna Bilal TEKİN TURHAN’ın Avukat Orçun GÖLKÖY’ün yanında stajına 
devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği 
II. Altı aylık stajını Avukat Orçun GÖLKÖY’ün yanında tamamlanmasına 
 
 
 
 
 


