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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Başak Yavuz’un sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Çağ  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Başak Yavuz’un 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 Batuhan Köseman’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Batuhan Köseman’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 Burak Talaş’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Girne Amerikan  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Burak Talaş’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 Dilek Sena Umar’ın sunulu 
belgeleri incelendi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine 
ait çıkış belgesinden anlaşılan Dilek Sena Umar’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 Ece Serin’in sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Çağ  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Ece Serin’in 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 Halime Doygun’un sunulu 
belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait 
çıkış belgesinden anlaşılan Halime Doygun’un 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 Köksal Çağrı Özdemir’in sunulu 
belgeleri incelendi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine 
ait çıkış belgesinden anlaşılan Köksal Çağrı Özdemir’in 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 Leyla Yalçın’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Leyla Yalçın’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 Mesut Eminoğlu’nun sunulu 
belgeleri incelendi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Selçuk  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine 
ait çıkış belgesinden anlaşılan Mesut Eminoğlu’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 Mustafa Kar’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 Mustafa Kar’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 Onur Berk Yılmaz’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait 
çıkış belgesinden anlaşılan Onur Berk Yılmaz’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 Özge Akpınar’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Özge Akpınar’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 Şeyma Güvenç’in 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 Şeyma Güvenç’in 
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 Tolga Ünlü’nün sunulu belgeleri 
incelendi.                       Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Dokuz Eylül  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Tolga Ünlü’nün 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 Volkan Berk Polat’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Volkan Berk Polat’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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


