
                                                                 01/11/2017 Stajını tamamlayan Abdulhalim Gümüş’e  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 14.10.2016 tarihinde başlayıp, 15.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 16.04.2017 tarihinde başlayıp, 16.10.2017 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 Ayşenur Mutluay’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.10.2016 tarihinde başlayıp, 08.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 09.04.2017 tarihinde başlayıp, 09.10.2017 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 Dilber Öktem’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 07.10.2016 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 Eda Naz Gökçetin’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 03.10.2016 tarihinde başlayıp, 16.04.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.04.2017 tarihinde başlayıp, 23.10.2017 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,  Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat İbrahim Bıçak’ın Ankara Barosu’nun 17.10.2017  tarih  ve 111-8697/21119 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3188 sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  Baromuzun 1532 sicil numarasında kayıtlı Av. İsmail Demirtaş’ın Ankara Barosu’nun 26.10.2017 tarih ve 111-31056/21538 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 Mert Aşkaroğlu’nun Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mert Aşkaroğlu’nun 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 Gökhan Keskin’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mustafa Gökhan Keskin’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  Baromuzun 275 sicil numarasında kayıtlı iken, 11.07.2017 tarihinde vefat eden Avukat Salim Kundak’ın Baro levhasından kaydının silinmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Silifke CMK ilçe temsilcisi Av. Selçuk Kuztaş’ın 25.10.2017 tarih ve 4342 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 30.10.2017-01.11.2017 tarihli sevk döneminde askere gideceği nedeni ile yerine CMK temsilcisi olarak Av. Aslı Yalçın’ın atanmasına  Staj için Baromuza müracaat eden Şervan Ölmez’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Şervan Ölmez’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 Utku Sönmez’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Utku Sönmez’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,   


