
   31/01/2018 Stajını tamamlayan Emine SEVİNÇ’e ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 20.01.2017 tarihinde başlayıp, 22.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2017 tarihinde başlayıp, 23.01.2018 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 Ahmet TEKELİ’ ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 20.01.2017 tarihinde başlayıp, 22.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 23.07.2017 tarihinde başlayıp, 23.01.2018 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 Tuğba GÖK’ ye ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 13.01.2017 tarihinde başlayıp, 20.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 21.07.2017 tarihinde başlayıp, 21.01.2018 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 Mahmut BAYOĞLU’ ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 17.01.2017 tarihinde başlayıp, 21.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.07.2017 tarihinde başlayıp, 22.01.2018 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 Sencer NOHUTÇU’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Sencer NOHUTÇU’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 2927 sicil numarasında kayıtlı Av. Serengül PARLAK ’ın  İstanbul Barosu’nun 25.01.2018 tarih ve 5147 sayılı yazısı ile İstanbul Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine   



     Baromuzun 3017 sicil numarasında kayıtlı Av. Sıdıka TEMİZBAŞ RASTGELDİ ’ın  Hatay Barosu’nun 31.01.2018 tarih ve 162 sayılı yazısı ile Hatay Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Baromuzun 318 sicil numarasında kayıtlı Av. Ziya ŞAHİN   29.01.2018 tarih ve 385 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,  Baro Yönetim Kurulu’nun 24.11.2017 tarih, 2017/2017 sayılı kararı ile Baromuzun 3210 siciline kaydı yapılan ve 28.01.2018 tarihli dilekçesi ile avukatlık ruhsatı almış ise de; devlet memuru olarak görev yapması ve istifa etmesi nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep eden ve Baro Yönetim Kurulu’nun 26.01. 2018 tarih, 2018/117 sayılı kararı ile kaydı silinen Kerim DİNÇ 31.01.2018 tarih ve 436 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Baro levhasına kaydının yapılmasını talep etmiş olduğu anlaşılmakla, adı geçenin isteminin kabulüne, sicil numarası olan 3210 sicil ile Baro levhasına kaydının yapılmasına, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,  Adana Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Gülşah KEYİS’ın Adana Barosu’nun 30.01.2018  tarih  ve 218/247 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3252 sicile kaydının yapılmasına, Adana Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine                          


