
                                                  13/09/2017   Stajını tamamlayan Ahmet Aydemir’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 Ayşe Yüksel’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 09.09.2016 tarihinde başlayıp, 11.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 12.03.2017 tarihinde başlayıp, 12.09.2017 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,   Staj için Baromuza müracaat eden Burak Hakkı Kırım’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Burak Hakkı Kırım’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 Büşra Gezer’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Büşra Gezer’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  Malatya Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Ceren Kutlutürk’ün Malatya Barosu’nun 07.09.2017  tarih  ve 386 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3141 sicile kaydının yapılmasına, Malatya Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  Baromuz stajyer listesine kayıtlı iken, stajını tamamlayan Elif Nur UYSAL’a isteği üzerine staj bitim belgesi verilmesine,   Staj için Baromuza müracaat eden Enes Özmen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Enes Özmen’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 Fatih Süleyman Çortul’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Fatih Süleyman Çortul’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  İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat İlke Falcıoğlu’nun İstanbul Barosu’nun 07.09.2017  tarih  ve 69165 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3140 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  



Stajını tamamlayan Kenan Can Kurt’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.08.2016 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  Stajını tamamlayan Mehmet Sami Küçük’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 02.08.2016 tarihinde başlayıp, 04.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.03.2017 tarihinde başlayıp, 06.09.2017 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   Staj için Baromuza müracaat eden Meral Demir’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Meral 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,    Stajını tamamlayan Müberra İpek’e 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 Ramze Bayram’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 Rozerin Savda’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Rozerin Savda’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 Süheyla Şeyda Dürüs’ün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Süheyla Şeyda Dürüs’ün 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 Yeliz Benli’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yeliz Benli’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 Yılmaz Uğur Yılmazer’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yılmaz Uğur Yılmazer’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  Stajını tamamlayan Zeynep Kavak’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.08.2016 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,                                                 


