
 25/10/2017 27 Ekim 2017 tarihinde Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta  Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, Staj için Baromuza müracaat eden Ahmet Celayır’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ahmet Celayır’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 Stajını tamamlayan Battal Demir’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 14.10.2016 tarihinde başlayıp, 19.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.04.2017 tarihinde başlayıp, 20.10.2017 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,  Staj için Baromuza müracaat eden Halil İbrahim Aslan’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Halil İbrahim Aslan’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, Stajını tamamlayan İbrahim Eroğlu’na  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 14.10.2016 tarihinde başlayıp, 19.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.04.2017 tarihinde başlayıp, 20.10.2017 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,  Stajını tamamlayan Meliha Şimşek’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.10.2016 tarihinde başlayıp, 11.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 12.04.2017 tarihinde başlayıp, 19.10.2017 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  Stajını tamamlayan Muhammed Açıkgöz’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 02.09.2016 tarihinde başlayıp, 04.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.03.2017 tarihinde başlayıp, 05.09.2017 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,   



  Stajını tamamlayan Muhammed Ali Atalay’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 19.10.2016 tarihinde başlayıp, 16.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.04.2017 tarihinde başlayıp, 17.10.2017 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,  Şanlıurfa Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Veli Tuğluk’un Şanlıurfa Barosu’nun 17.10.2017  tarih  ve 2017/1902 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3186 sicile kaydının yapılmasına, Şanlıurfa Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine Staj için Baromuza müracaat eden Yusuf Şahbudak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yusuf Şahbudak’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 Zehra Çoban’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Zehra Çoban’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              


