
26/09/2018 

Staj için Baromuza müracaat eden Ahmet Onur Gani’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ahmet Onur Gani’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 Ali Ergin Tekeli’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ali Ergin Tekeli’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,   

Erzurum Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Aslıhan 
AKSAKAL POLAT Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin 
Baromuzun 3409 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, 
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Ayşe Altınyüzük’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşe Altınyüzük’ün 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, 

İstanbul Barosu’na kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Gizem 
KARAKUYU BAYRAL’ın İstanbul Barosu’nun 19.09.2018  tarih  ve 72576 sayılı yazısı 
üzerine Baromuzun 3408 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan sicil dosyasının 
istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,    

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Halil BAKIRCI’ya isteği üzerine 
staj bitim belgesi verilmesine 

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

Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Mustafa ZORLUEL’e isteği üzerine 
staj bitim belgesi verilmesine, 

Baromuzun 2184 sicil numarasında kayıtlı Av. Okan Kaçin’in Malatya Barosu’nun 
05.09.2018 tarih ve 206 sayılı yazısı ile Malatya Barosu’na kaydının yapıldığı 
bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının 
gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

Stajını tamamlayan Selin Ayar’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.09.2017 
tarihinde başlayıp, 24.03.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 25.03.2018 
tarihinde başlayıp, 25.09.2018 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 Taylan Tozlu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Taylan Tozlu’nun 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 Umut İpek’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.09.2017 
tarihinde başlayıp, 13.03.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.03.2018 
tarihinde başlayıp, 14.09.2018 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 Zahide Yumuş’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği verdiği belgeler incelendi. Zahide Yumuş’un 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,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


