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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Abdulsamet Atasoy’un sunulu belgeleri incelendi.  
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Yakın Doğu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Abdulsamet Atasoy’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 Aysel Topkara’nın sunulu belgeleri incelendi. 
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Aysel Topkara’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 Baha Tolga Kanül’ün sunulu belgeleri incelendi. 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Baha Tolga Kanül’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 Bekir Yükselir’in sunulu belgeleri incelendi. 
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bekir Yükselir’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 Bektaş Olçum’un sunulu belgeleri incelendi.  
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Bektaş Olçum’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 Buket Hilal’in sunulu belgeleri incelendi.                       
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Yakın Doğu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Buket Hilal’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 
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta  Cumhuriyet Bayramı 
kokteyli yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Fehmi Özkan Canbolat’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Yakın 
Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Fehmi Özkan Canbolat’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 Harun Sımsıkı’nın sunulu belgeleri incelendi.  
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Harun Sımsıkı’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 
 
Stajını tamamlayan Haşim Özkurt’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 13.10.2017 tarihinde 
başlayıp, 14.04.2018 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.04.2018 tarihinde başlayıp, 
15.10.2018 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 Mehmet Yaşar’ın sunulu belgeleri incelendi.  
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Mehmet Yaşar’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 Koç’un sunulu belgeleri incelendi. Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Merve Koç’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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Murat TOROS’a isteği üzerine staj bitim 
belgesi verilmesine, 
 
Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Sezai Köse’nin sunulu belgeleri incelendi. Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Sezai Köse’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 Yusuf Göçer’in  sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Eylül-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Merve Koç’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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


