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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan İsmail Demirci’nin 
sunulu belgeleri incelendi.  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Erciyes Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan İsmail Demirci’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 Emre Can Üner’in 
sunulu belgeleri incelendi.  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Emre Can Üner’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 Leyla Köşker’in sunulu 
belgeleri incelendi.  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Leyla Köşker’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 Ahu Ferhan Tosun’un 
sunulu belgeleri incelendi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Temmuz-2016 dönemine ait çıkış belgesinden 
anlaşılan Ahu Ferhan Tosun’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 Kader Demirkaynak’ın 
sunulu belgeleri incelendi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2016 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan 
Kader Demirkaynak’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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Bengü Aydın’a 
isteği üzerine staj bitim belgesi verilmesine 
 
Baromuz levhasına kayıtlı iken Baro Yönetim Kurulu’nun 27.04.2016 tarih 
ve 2016/398 sayılı kararı ile kaydı silinen Av. Tuncay Gökten’in  baro 
keseneklerini tamamen ödemesi nedeni ile Baromuza yeniden kaydının 
yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin isteminin 
kabulüne, eski sicil numarası olan 1046 sicile kaydının yapılmasına, 
durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, 
 
 

 

 

 

 

 


