
 15/11/2017  Baromuzun 3037 sicil numarasında kayıtlı Av. Ayşe Yılmaz’ın 15.11.2017 tarihli dilekçesi ile adli yargı hakim-savcı adaylığına geçiş sınavını kazanması ve staja başlayacak olması nedeni ile  Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,  Stajını tamamlayan İpek Dirlik’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.11.2016 tarihinde başlayıp, 02.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.05.2017 tarihinde başlayıp, 10.11.2017 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 Mahsum Avcı’ya  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 26.08.2016 tarihinde başlayıp, 13.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.03.2017 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,  Stajını tamamlayan Mustafa Özdemir’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.11.2016 tarihinde başlayıp, 13.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.05.2017 tarihinde başlayıp, 14.11.2017 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 Oğuzhan Şimşek’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Oğuzhan Şimşek’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 stajyer listesine kayıtlı olarak stajını yapan Ömer Polat geri kalan stajını Baromuzda tamamlamak istediğinden adı geçenin Baromuz stajyer listesine kaydının yapılmasına, kaldığı yerden stajına başlattırılmasına  Stajını tamamlayan Ramazan Kılınç’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 11.11.2016 tarihinde başlayıp, 13.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.05.2017 tarihinde başlayıp, 14.11.2017 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 Recep Acar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Recep Acar’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 Sema Özbayrak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sema Özbayrak’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  Baromuzun 2585 sicil numarasında kayıtlı Av. Sema Tokgöz Uslu’nun Şırnak Barosu’nun 08.11.2017 tarih ve 2017/600 sayılı yazısı ile Şırnak Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,  Stajını tamamlayan Şerife Güleken’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.07.2016 tarihinde başlayıp, 04.01.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 05.01.2017 tarihinde başlayıp, 05.07.2017 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 Yunus Altun’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yunus Altun’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                


