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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Bervin KARAKUŞ’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bervin KARAKUŞ’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 Burcu KILIÇ’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Burcu KILIÇ’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 Dilan VURAL’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Dilan VURAL’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 Emre SÜMER’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Emre SÜMER’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 Halil DİLAN’ın sunulu belgeleri incelendi.  Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Halil DİLAN’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 Latife Başak HARP’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Latife Başak HARP’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 

 

Baromuzun 3067 sicil numarasında kayıtlı Av. Mehmet Hakan DURDU ’in Şanlıurfa Barosu’nun bila 

tarih ve 2017/1295 sayılı yazısı ile Şırnak Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin 

Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar 

Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,    



Konya Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken, kalan stajını Baromuzda 

tamamlamak isteyen Meliha ŞİMŞEK Konya  Barosundan gelen dosyasının eksiksiz olduğu 

görüldüğünden Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 

başlattırılmasına 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Mustafa ÇETİNKAYA’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Mustafa ÇETİNKAYA’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 Nazım DÜNDAR’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan Nazım DÜNDAR’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, 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Nur Suat UCUZ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Nur Suat UCUZ’  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, 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Onural Ziya KAYIN’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan Onural Ziya KAYIN’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 

 

Staj için Baromuza müracaat eden Özlem YILDIRIM ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Özlem YILDIRIM’  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 Selin SADİ ’ ın Avukatlık Kanunu’ nun 17.maddesi 

gereği verdiği belgeler incelendi. Selin SADİ’  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 

 

 



Baromuzun 2666 Sicil numarasında kayıtlı Av. Semi Baybars KURT ’in 04.07.2017 

tarihli dilekçesi ile Hakim-Savcı adaylığını kazanması  nedeni ile Baro kaydının 

silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro 

levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 

Bakanlığı’na bildirilmesine 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Turgay ERGÜN’ın sunulu 
belgeleri incelendi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Turgay ERGÜN’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 

 

Stajını tamamlayan Uğur COŞKUN’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 02.10.2015 tarihinde başlayıp, 29.03.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 30.03.2016 tarihinde başlayıp, 30.09.2016 
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 

 

Ankara Barosuna  kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat 

Zeynep ERDEMLİ’ in Ankara Barosu’nun 30.06.2017  tarih 15541 sayılı 

yazısı üzerine Baromuzun 3082 sicile kaydının yapılmasına, Ankara 

Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar 

Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


