
      07/02/2018   Stajını tamamlayan Ali Atay’a  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 10.01.2017 tarihinde başlayıp, 14.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.07.2017 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,  Stajını tamamlayan Burcu Yıldırım’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 20.01.2017 tarihinde başlayıp, 29.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 30.07.2017 tarihinde başlayıp, 30.01.2018 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 Ceyhun Güvel’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Ceyhun Güvel’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  Av. Ergün Aygün’ün Baromuza vermiş olduğu 02.02.2018 tarih ve 68 evrak kayıt numaralı dilekçesi incelendi;  Mersin Barosu CMK Uygulama Merkezi’nin 01.12.2017 tarih, 2017/129 sayılı kararının CMK Yönergesi’ne uygun olması nedeni ile Av. Ergün Aygün’ün talebinin reddine, Mersin Barosu CMK Merkezi kararının onanmasına,   Stajını tamamlayan Fevziye Çamlık’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 31.01.2017 tarihinde başlayıp, 29.07.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 30.07.2017 tarihinde başlayıp, 30.01.2018 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,  Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Şanlıurfa Barosunda tamamlamak isteyen Halil Dilan’ın Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Şanlıurfa Barosu’na gönderilmesine,  Ofis açan Avukatlara Baro Başkanlığı adına gönderilen çiçek yerine kitap seti hediye edilmesine,  



     Balıkesir Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Menekşe İlhan Tığ Köken’in Balıkesir Barosu’nun 31.01.2018  tarih  ve 158 sayılı yazısı üzerine eski sicil numarası olan 1801 sicile kaydının yapılmasına, Balıkesir Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,  İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Naz Erkan’ın İstanbul Barosu’nun 01.02.2018  tarih  ve 9101 sayılı yazısı üzerine Baromuzun 3253 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine,     Staj için Baromuza müracaat eden Tuğçe Akın’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Tuğçe Akın’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,                                 


