
20/09/2017    Stajını tamamlayan Abdulkadir Küpeli’ye  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 29.08.2016 tarihinde başlayıp, 01.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 02.03.2017 tarihinde başlayıp, 02.09.2017 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 Alican Gülgen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Alican Gülgen’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 Ayşegül Şeker’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ayşegül Şeker’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 Burcu Demir’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 26.08.2016 tarihinde başlayıp, 02.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.03.2017 tarihinde başlayıp, 03.09.2017 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,  Adana Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Cihat Esen’in Adana Barosu’nun 19.09.2017  tarih  ve 2017/1971 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3149 sicile kaydının yapılmasına, Adana Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,     Stajını tamamlayan Emre Can Üner’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 09.08.2016 tarihinde başlayıp, 09.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 10.02.2017 tarihinde başlayıp, 10.08.2017 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 Gökhan Altungeyik’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 19.09.2016 tarihinde başlayıp, 18.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.03.2017 tarihinde başlayıp, 19.09.2017 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 Gülmisal Kınacı’ya  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 26.08.2016 tarihinde başlayıp, 07.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 07.03.2017 tarihinde başlayıp, 14.09.2017 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 



 Gülnar Adliyesinde bulunan Baro Odasına Klima alınmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına,  Baromuzun 2838 sicil numarasında kayıtlı Av. Hakan Yıldız’ın Ankara Barosu’nun 11.09.2017 tarih ve 111-30600/18719 sayılı yazısı ile Ankara Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Staj için Baromuza müracaat eden Halil Pesen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Halil Pesen’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 Hasan Behrat Yaralı’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hasan Behrat Yaralı’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  Baromuzun 2957 sicil numarasında kayıtlı Av. Merve Yıldız’ın Ankara Barosu’nun 11.09.2017 tarih ve 111-30599/18707 sayılı yazısı ile Ankara Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine Staj için Baromuza müracaat eden Muhammet Varli’nin Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammet Varli’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,  Mut Adliyesinde bulunan Baro Odasına Yazıcı, Televizyon ve Bilgisayar alınmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına   Stajını tamamlayan Özlem Dadak’a 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 Saniye Depedelen’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Saniye Depedelen’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  İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Sibel Öngel’in İstanbul Barosu’nun 12.09.2017  tarih  ve 70711 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3151 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  Baromuz stajyer avukatlara 31.09.2017 tarihinde kahvaltı düzenlenmesine, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına,  



Adana Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Şüheda DÜNDAR Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3159 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,  Tarsus Adliyesi bahçesine Atatürk büstü yaptırılmasına, masrafların baro bütçesinden karşılanmasına  Stajını tamamlayan Tuğçe Nur Hakbilir’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 09.09.2016 tarihinde başlayıp, 14.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.03.2017 tarihinde başlayıp, 15.09.2017 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 Vedat Çingü’nün Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Vedat Çingü’nün 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 Vedat Deniz Turğut’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Vedat Deniz Turğut’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 Cansu Çınar’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 26.08.2016 tarihinde başlayıp, 08.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 09.03.2017 tarihinde başlayıp, 09.09.2017 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,                         


