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 Erzurum Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Mehmet Halil DEMİR stajını 

Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına 

 

Stajını tamamlayan Yunus Toker’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 21.01.2016 

tarihinde başlayıp, 22.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 23.01.2017 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 Yasemen Peker’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 03.12.2015 

tarihinde başlayıp, 04.06.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.06.2016 tarihinde 

başlayıp, 05.12.2016 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 Ahmet Can Bal’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık Stajına 21.01.2016 

tarihinde başlayıp, 22.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 23.01.2017 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 Yusuf Şahin’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 21.01.2016 

tarihinde başlayıp, 22.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 23.01.2017 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 Mahmut Çetinkaya’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Mahmut Çetinkaya’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,   

 

Stajını tamamlayan Fatih Gürbüz’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 05.01.2016 

tarihinde başlayıp, 12.07.2016 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 13.07.2016 tarihinde 

başlayıp, 13.01.2017 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, 

 


