
 08/09/2017                   Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Büşra Çakır’ın sunulu belgeleri incelendi. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Büşra Çakır’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 Mustafa Şen’in sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mustafa Şen’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 Mustafa Zorluel’in sunulu belgeleri incelendi.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mustafa Zorluel’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 Müjde Yağmur’un sunulu belgeleri incelendi.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Ağustos-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Müjde Yağmur’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 kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Diyarbakır Barosunda tamamlamak isteyen Sami Sakcak’ın Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Diyarbakır Barosu’na gönderilmesine,  Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Söylem Bektaş’ın sunulu belgeleri incelendi.  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Söylem Bektaş’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    


