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Stajını tamamlayan Yakup Kaplan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 20.08.2015 tarihinde başlayıp, 23.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 24.02.2016 tarihinde başlayıp, 24.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Zeliha Yaşar’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 27.08.2015 tarihinde başlayıp, 26.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.02.2016 tarihinde başlayıp, 29.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Berna Dursun’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 27.08.2015 tarihinde başlayıp, 26.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.02.2016 tarihinde başlayıp, 29.08.2016 
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 
 
Stajını tamamlayan Sevgi Kurar’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, 
 
Stajını tamamlayan Merve Gedik’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 21.08.2015 tarihinde başlayıp, 26.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.02.2016 tarihinde başlayıp, 29.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Şevket Yıldırım’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 06.08.2015 tarihinde başlayıp, 08.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 22.08.2016 



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, 
 
Baromuzun 2877 sicil numarasında kayıtlı Av. Canan Büyükaşık 
Muratoğlu’nun 24.08.2016 tarih ve 2644 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 
memur olarak görev yapması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep 
etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro kaydının  
silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na 
bildirilmesine 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Veysel Batikan’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Veysel Batikan’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 Ahmet Kemal Kale’nin Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ahmet Kemal 
Kale’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 Narin’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hasan Narin’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 Bahar Naz Alkan’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Bahar Naz 
Alkan’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 Serhat Beyazçiçek’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı 
aylık stajına 27.08.2015 tarihinde başlayıp, 26.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.02.2016 tarihinde başlayıp, 29.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Serengül Parlak’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 31.07.2015 tarihinde başlayıp, 03.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 04.02.2016 tarihinde başlayıp, 04.08.2016 
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 
 
nkara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 
Ümit Arslan’ın Ankara Barosu’nun 11.08.2016 tarih  ve 32157 sayılı yazısı  
üzerine Baromuzun 2928  sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  
sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na  bildirilmesine 
 
 

 

 

 

 

 


