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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Cemal Şahin İKTU’nun sunulu belgeleri 
incelendi.Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Cemal Şahin İKTU’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 Volkan AMANVERMEZ’in sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Volkan 
AMANVERMEZ’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 Barış AKKAYA’nın sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Barış AKKAYA’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 Mert OĞUZ’un sunulu belgeleri incelendi.  
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Mert OĞUZ’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 Onur RENCUZOĞULLARI’nın sunulu belgeleri 
incelendi.Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Onur 
RENCUZOĞULLARI’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 Mehmet BAY’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mehmet BAY’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 Murat ÖZDEMİR’in sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Murat ÖZDEMİR’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 Yavuz GÖNEN’in sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Yavuz GÖNEN’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 ARSLAN’ın sunulu belgeleri incelendi. Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ezgi ARSLAN’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 Tuna Bilal TEKİN TURHAN’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Tuna Bilal TEKİN 
TURHAN’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 Kübra YAMAN’ın sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Kübra YAMAN’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 İbrahim İslam KAYNAR’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan İbrahim İslam 
KAYNAR’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 Hasan KINACI’nın sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Hasan KINACI’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 Asena Nur AZGIN’ın sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Asena Nur AZGIN’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 Sena BELGİN’in sunulu belgeleri incelendi. Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Sena BELGİN’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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


