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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Berfin KIZILGÜL ’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Berfin KIZILGÜL ’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 Abdulkadir GÜMÜŞ ’ın sunulu belgeleri 
incelendi. KTO Karatay   Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki KTO 
Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan Abdulkadir GÜMÜŞ ’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 Zeynep ERTEN ’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Zeynep ERTEN 
’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 Bahire ERKAYA ’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bahire ERKAYA 
’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 Alper TAMER ’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Ahmet Alper TAMER ’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 Hatip Azad DAĞ ’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Hatip Azad DAĞ ’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 Duygu TEZCAN ’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Duygu TEZCAN 
’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 Şifa Hüsna ÖZDEMİR ’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Şifa Hüsna ÖZDEMİR ’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 Mustafa MÜJDE ’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Çukurova  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova  
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Mustafa MÜJDE ’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 Kubat SARIYILDIZ’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Kubat SARIYILDIZ’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 Mete KAMİLOĞLU’nun sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mete 
KAMİLOĞLU’nun 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 Tolunay GÜNAY ’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası 
Kıbrıs Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Tolunay 
GÜNAY ’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, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


