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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ayşe Büşra Kateroğlu’nun sunulu belgeleri 
incelendi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ayşe 
Büşra Kateroğlu’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 Ayşe Sena Öz’ün sunulu belgeleri incelendi.  
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ayşe Sena Öz’ün 
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 Ayşe Şavk’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ayşe Şavk’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 Bahar Keriman Güngör’ün sunulu belgeleri 
incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Bahar Keriman Güngör’ün 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 İnce’nin sunulu belgeleri incelendi.  Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Burak İnce’nin 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 Çağla Sever’in sunulu belgeleri incelendi.  
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Çağla Sever’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 İbrahim Kaya’nın sunulu belgeleri incelendi.  
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan İbrahim Kaya’nın 
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 İslim Deniz’in sunulu belgeleri incelendi.  
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan İslim Deniz’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 Kamil Kuran’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Kamil Kuran’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 Muhammed Bilal Kurtbeyoğlu’nun sunulu 
belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan Muhammed Bilal Kurtbeyoğlu’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 Muhammed Hanefi Kahraman’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Muhammed Hanefi Kahraman’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 Nefise Gizem Tıraş’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Nefise Gizem 
Tıraş’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 Rüya Gündoğdu’nun sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Rüya Gündoğdu’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 Şiar Botan Çetinkaya’nın sunulu belgeleri 
incelendi.  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Şiar 
Botan Çetinkaya’nın 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 Umut Can Bayraktar’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Umut Can Bayraktar’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 Yağmur Kara’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 15.07.2016 tarihinde başlayıp, 25.01.2017 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 26.01.2017 tarihinde başlayıp, 26.07.2017 
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, 
 
 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Yeşim Yılmaz’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Yeşim 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 Zuriye Dölek’in sunulu 
belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Zuriye Dölek’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, 
 
 
 
 
 
 


