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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Hasan Narin’in sunulu 
belgeleri incelendi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Hasan Narin’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 Bahar Naz Alkan’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Bahar Naz Alkan’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 Veysel Batikan’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Veysel Batikan’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 Ahmet Kemal Kale’nin 
sunulu belgeleri incelendi. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Mayıs-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Ahmet Kemal Kale’nin 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, 



 
Staj için Baromuza müracaat eden Emine Can’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emine Can’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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


