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 Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Aişe Selimoğlu’nun 
sunulu belgeleri incelendi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Aişe Selimoğlu’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 Ramze Bayram’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Ramze Bayram’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 Canpolat’ın 
sunulu belgeleri incelendi. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Emre Canpolat’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 Sıtkı Kara’nın sunulu 
belgeleri incelendi.  Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Sıtkı Kara’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 Muhammet Ali Yıldız’ın 
sunulu belgeleri incelendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2016 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Muhammet Ali Yıldız’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 Ufuk Emre’nin sunulu 
belgeleri incelendi.  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
alınan Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ufuk 
Emre’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 Yağmur Akgün’ün 
sunulu belgeleri incelendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2016 dönemine ait çıkış 
belgesinden anlaşılan Yağmur Akgün’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 Medine Melis Koçak’ın 
sunulu belgeleri incelendi.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Melis Koçak’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 Müberra İpek’in sunulu 
belgeleri incelendi.  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 



olduğu belgeleri arasındaki Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Müberra 
İpek’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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Mustafa Okay’a 
isteği üzerine staj bitim belgesi verilmesine 
 
Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Ebru Aslan’a isteği 
üzerine staj bitim belgesi verilmesine, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Burcu Demir’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burcu Demir’in  stajyer 
levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 
evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 
için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 
müracaatın ilanına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Mahsum Avcı’nınn Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mahsum Avcı’nın  
stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 
evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 
için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 
müracaatın ilanına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Cansu Çınar Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Cansu Çınar’ın  stajyer 
levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 
evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 
için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 
müracaatın ilanına 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Memduh Yirci’nin Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Memduh Yirci’nin  stajyer 
levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 
evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 
için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 
müracaatın ilanına, 
 
Staj için Baromuza müracaat eden Nurgül Yalçın’ın Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Nurgül Yalçın’ın  stajyer 
levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare düşünülmek üzere 
evvelemirde itirazı olanların kanuni süre içerisinde itirazlarını bildirmeleri 
için Avukatlık Kanununun 18.maddesi gereğince ONBEŞ gün müddetle işbu 
müracaatın ilanına,   



 
Baromuzun 2767 sicil numarasında kayıtlı Av. Merve Atay’ın (Turan) Konya 
Barosu’nun 01.08.2016 tarih ve 1708 sayılı yazısı ile Konya Barosu’na 
kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından 
kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 
 
Baromuzun 2679 sicil numarasında kayıtlı Av. Hicret Meşe’nin 02.08.2016 
tarih ve 2440 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 01.09.2015 tarihi itibari ile 
Milli Eğitim Bakanlığında Milli Eğitim Uzman Yardımcısı sıfatıyla memur 
statüsünde göreve başlaması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep 
etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından 
kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na bildirilmesine, 
 
Stajını tamamlayan Selçuk Binici’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 06.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Emine Tay’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 07.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 07.08.2016 
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, 
 
 
Stajını tamamlayan Mustafa Onur Ylıdız’a ait staj dosyası incelendi. İlk altı 
aylık stajına 06.08.2015 tarihinde başlayıp, 05.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan Ebru Boru’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 03.08.2015 tarihinde başlayıp, 05.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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, 
 



Stajını tamamlayan Gürol Yıldız’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 24.07.2015 tarihinde başlayıp, 05.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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 
 
Stajını tamamlayan Ebru Karabey’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 06.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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, 
 
Stajını tamamlayan İsmail Bozkurt’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık 
stajına 07.08.2015 tarihinde başlayıp, 06.02.2016 tarihinde 
tamamladığı,Son altı aylık stajına 08.02.2016 tarihinde başlayıp, 08.08.2016 
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, 
 
 

 

 

 


