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Ankara Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Ali Atay geri kalan stajını Baromuzda tamamlamak 
istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına 
başlattırılmasına, 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ebru Ünlübay’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ebru Ünlübay’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 Evroj Bilek’in sunulu belgeleri incelendi.  Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Evroj Bilek’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 Halit Nas’a sunulu belgeleri incelendi.  Lefke 
Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Lefke Avrupa 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Halit 
Nas’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 İlknur Bedircan’a sunulu belgeleri incelendi.  
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan İlknur Bedircan’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 Kader Mağrur’un sunulu belgeleri incelendi.  
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Doğuş Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Kader Mağrur’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 Salih Akcan’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Erciyes Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Salih Akcan’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 
 
 
 
 
 
 


