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Staj için Baromuza müracaat eden Fatih Güney’in Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Fatih Güney’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 Merve Kocaman’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Merve Kocaman’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 Bayram Bayır’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Bayram Bayır’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 Meltem Çetin’in Avukatlık 

Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Meltem Çetin’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 

 

Stajını tamamlayan Emine Nur As’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı 

aylık stajına 05.11.2015 tarihinde başlayıp, 11.05.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 12.05.2016 tarihinde başlayıp, 12.11.2016 

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 Duygu Ertekin’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı 

aylık stajına 12.11.2015 tarihinde başlayıp, 18.05.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.05.2016 tarihinde başlayıp, 19.11.2016 

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, 
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Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını tamamlayan ve 
staj bitim belgesi alan Kemal Bacaksız Baromuz levhasına kaydının 

yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 2994 sicil numarasına 
kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

 

 

Stajını tamamlayan Azize Kurnaz’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı 

aylık stajına 22.10.2015 tarihinde başlayıp, 17.05.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 18.05.2016 tarihinde başlayıp, 18.11.2016 

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 Bilge Kağan Arslaner’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Bilge Kağan 

Arslaner’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, 
 

 
 

 


