
                                                   25/08/2017   Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Abdulcelil Akın’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Abdulcelil Akın’ın Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,   Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ahmet Serhanoğlu’nun sunulu belgeleri incelendi.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ahmet Serhanoğlu’nun Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Burçak Coşkun’un sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Burçak Coşkun’un Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Dilan Adanur’un sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Dilan Adanur’un Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Erdem Bulut’un sunulu belgeleri incelendi.  Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Erdem Bulut’un Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine   



    Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Firdevs Gültak’ın sunulu belgeleri incelendi.  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Firdevs Gültak’ın Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Hande Gezer’in sunulu belgeleri incelendi.  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Hande Gezer’in Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Sema Ergün’ün sunulu belgeleri incelendi.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Sema Ergün’ün Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine   Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Zeynep Özpolat’ın sunulu belgeleri incelendi.  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Zeynep Özpolat’ın Baromuz bölgesinde yerleşik ve sağlıklı olduğu, Avukatlıkla birleşmeyen avukatlığa engel işi ve eyleminin, sabıkası ile hükümlülüğünün bulunmadığı sunulu belgelerden anlaşılmakla ilgililer ile 3. kişilerin herhangi bir itirazının bulunmadığı, yaptırılan soruşturma olumlu olmakla adı geçenin Baromuz stajyer listesine “..Avukat stajyeri..” olarak yazılmasına, durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine  


