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Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ahmet Onur Uslu’nun sunulu belgeleri incelendi.  
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ahmet Onur 
Uslu’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 

 

Stajını tamamlayan Alper Arpaç’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 19.07.2016 tarihinde 
başlayıp, 18.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.01.2017 tarihinde başlayıp, 
19.07.2017 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 Beytullah Okur’un sunulu belgeleri incelendi. 
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Beytullah 
Okur’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 Cansu Karasu’nun sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Cansu Karasu’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 Ceren Yürekli’ye sunulu belgeleri incelendi.  Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ceren Yürekli’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 Dilan Çetinkaya’nın sunulu belgeleri incelendi.  
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Dilan Çetinkaya’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 Elit Akıtıcı’nın sunulu belgeleri incelendi.  Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Elit Akıtıcı’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 Eylem Güngör’ün sunulu 
belgeleri incelendi.  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Mayıs-2017 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Eylem Güngör’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 Eyüp Düşünüklü’nün sunulu 
belgeleri incelendi. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan 
Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Eyüp Düşünüklü’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 Merve Ecem Yıldırım’ın sunulu 
belgeleri incelendi.  İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Merve Ecem 
Yıldırım’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 Oğuzhan Yüksel’in sunulu 
belgeleri incelendi.  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 
belgeleri arasındaki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 
dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Oğuzhan Yüksel’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 Ozan Topaloğlu’nun sunulu 
belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri 
arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine 
ait çıkış belgesinden anlaşılan Ozan Topaloğlu’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, 
 


