
                                                               23/08/2017 Stajını tamamlayan Aişe Selimoğlu’na ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 15.08.2016 tarihinde başlayıp, 17.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 18.02.2017 tarihinde başlayıp, 18.08.2017 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 kayıtlı iken, stajını tamamlayan Berivan DOĞAN’a isteği üzerine staj bitim belgesi verilmesine Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Burcu Çetin’in Ankara Barosu’nun 01.08.2017  tarih  ve 111-25302/17435 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3132 sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine Staj için Baromuza müracaat eden Büşra Çakır’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Büşra Çakır’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 Cihan Erdal’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.08.2016 tarihinde başlayıp, 18.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.02.2017 tarihinde başlayıp, 19.08.2017 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 Emre Canpolat’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.08.2016 tarihinde başlayıp, 16.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 17.08.2017 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,  Baromuzun 2842 sicil numarasında kayıtlı Av. Fatma Küçük’ün (Külte) Kırklareli Barosu’nun 15.08.2017 tarih ve 2017/2507 sayılı yazısı ile Kırklareli Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Stajını tamamlayan İlay Gültekin’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.08.2016 tarihinde başlayıp, 13.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.02.2017 tarihinde başlayıp, 14.08.2017 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 İrem Ergenç’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 29.07.2016 tarihinde başlayıp, 28.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 29.01.2017 tarihinde başlayıp, 29.07.2017 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,  Stajını tamamlayan Medine Melis Koçak’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.08.2016 tarihinde başlayıp, 20.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.02.2017 tarihinde başlayıp, 21.08.2017 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 Yıldız’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.08.2016 tarihinde başlayıp, 16.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 17.08.2017 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 Mustafa Şen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Şen’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 Mustafa Zorluel’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Zorluel’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 Müjde Yağmur’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Müjde Yağmur’un 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 Ömer Akdemir’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.08.2016 tarihinde başlayıp, 18.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.02.2017 tarihinde başlayıp, 19.08.2017 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 Selcan Tok’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 24.06.2016 tarihinde başlayıp, 24.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 25.01.2017 tarihinde başlayıp, 25.07.2017 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,  Staj için Baromuza müracaat eden Söylem Bektaş’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Söylem Bektaş’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,    İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Tuğçe Görkem Mesçi’nin İstanbul Barosu’nun 23.08.2017  tarih  ve 66868 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3134 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,  Stajını tamamlayan Ufuk Emre’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.08.2016 tarihinde başlayıp, 16.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 17.08.2017 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 Yağmur Akgün’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 15.08.2016 tarihinde başlayıp, 16.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 17.08.2017 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         


