
 

21/09/2018 

Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Berfin Satıcı’nın 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 
Berfin Satıcı’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 Ceren Kılınçarslan’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ceren Kılınçarslan’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 Can Deniz’in sunulu belgeleri incelendi.  
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Emre Can 
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 Ezgi Selma Uçkun’un sunulu belgeleri incelendi.  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ezgi 
Selma Uçkun’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 Fatma Doğan’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Fatma Doğan’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 Merve Halal’ın sunulu belgeleri incelendi.  Lefke 
Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Lefke Avrupa 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Merve Halal’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 Ali Arusoğlu’nun sunulu belgeleri 
incelendi.  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Yaşar 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Muhammed Ali Arusloğlu’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 Ebrar Oğraş’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Muhammed Ebrar Oğraş’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 Ömer Bakır’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Ömer Bakır’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 Ömer Özer’in sunulu belgeleri incelendi.  Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ömer Özer’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 Perdan Alp’in sunulu belgeleri incelendi.  Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Perdan Alp’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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


