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Staj için Baromuza müracaat eden Muhammet Ali YILDIZ’ ın Avukatlık 
Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammet Ali 
YILDIZ nın 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 Ufuk EMRE ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ufuk EMRE  nın 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 Yağmur AKGÜN ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yağmur AKGÜN  nın 
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 Müberra İPEK ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Müberra İPEK  nın 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 Medine Melis KOÇAK ’ ın Avukatlık 
Kanunu’ nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Medine Melis 
KOÇAK  nın 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 Emre CANPOLAT  ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Emre CANPOLAT nın 
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 Aişe SELİMOĞLU ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Aişe SELİMOĞLU  nın 
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 Ramze BAYRAM ’ ın Avukatlık Kanunu’ 
nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ramze BAYRAM  nın 
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 Sıtkı KARA’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sıtkı KARA nın 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 
 

 

 

 

 


