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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Büşra KARCI’nın sunulu 
belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Büşra KARCI’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 Didem Ecem EKİZ CEYHAN’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Didem Ecem EKİZ 
CEYHAN’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 Eda Tarhan’ın sunulu belgeleri 
incelendi.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Dokuz Eylül  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Eda Tarhan’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 Esra Karaca’nın sunulu belgeleri 
incelendi.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki 
Gazi  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Esra Karaca’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 İsmail Baran DİNSEVER’in 
sunulu belgeleri incelendi.  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan İsmail Baran DİNSEVER’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 Muhammet Nuh Zerman’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Hacettepe  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Muhammet Nuh ZERMAN’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 Mustafa Berk Uçtu’nun sunulu 
belgeleri incelendi.  Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Yalova  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2018 dönemine 
ait çıkış belgesinden anlaşılan Mustafa Berk Uçtu’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 Nevzat Özlü’nün sunulu 
belgeleri incelendi.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Dokuz Eylül  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-
2018 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Nevzat Özlü’nün 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 Simay Şan’ın sunulu belgeleri 
incelendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Doğu Akdeniz  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Simay Şan’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 Yünlüel’in sunulu belgeleri 
incelendi.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Dokuz Eylül  Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2018 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Tuna Yünlüel’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 
 
Baromuzun 3009 sicil numarasında kayıtlı Av. Zübeyir Ersoy’un Diyarbakır 
Barosu’nun 01.08.2018 tarih ve 2018/2891 sayılı yazısı ile Diyarbakır Barosu’na 
kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının 
silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve 
Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


