
06/09/2017 Staj için Baromuza müracaat eden Selin Ayar’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Selin Ayar’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 Staj için Baromuza müracaat eden Furkan Deveden’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Furkan Deveden’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 Gülyeter Ceren’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Gülyeter Ceren’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 Bilge Kaan Toptaş’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Bilge Kaan Toptaş’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, Baromuz stajyer listesine yazılma talebinde bulunan Ömer Salih Yemez’in sunulu belgeleri incelendi. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ömer Salih Yemez’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 Kübra Nur Yılmaz’ın sunulu belgeleri incelendi.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Kübra Nur Yılmaz’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 Ömer Faruk Şahin’in sunulu belgeleri incelendi.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Ömer Faruk Şahin’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 Mehmet Ali Gündüz’ün sunulu belgeleri incelendi.   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Mehmet Ali Gündüz’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 Selinay Pasin’in sunulu belgeleri incelendi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Selinay Pasin’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 Tugay Akar’ın sunulu belgeleri incelendi.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Tugay Akar’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 Umut İpek’in sunulu belgeleri incelendi.  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Umut İpek’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 Kenan Topuoğlu’nun sunulu belgeleri incelendi.  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Haziran-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Kenan Topuoğlu’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 Funda Tarman’ın sunulu belgeleri incelendi.  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belgeleri arasındaki Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alınan Temmuz-2017 dönemine ait çıkış belgesinden anlaşılan Funda Tarman’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  



Anamur Adliyesinde bulunan avukatlar odasının oda kapısı, kürsü, şarj cihaz dolabı, lavabo dolabındaki bölme raf, temizlik malzemesi dolabı tadilatlarının yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına,  Staj için Baromuza müracaat eden Reha Bulca’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Reha Bulca’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,    Stajını tamamlayan Memduh Yirci’ye ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 29.08.2016 tarihinde başlayıp, 01.03.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 02.03.2017 tarihinde başlayıp, 02.09.2017 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 Burak Özdil’e ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.08.2016 tarihinde başlayıp, 27.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 28.02.2017 tarihinde başlayıp, 28.08.2017 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,  Staj için Baromuza müracaat eden Eda Nur Gür’ün  Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Eda Nur Gür’ün 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,    İstanbul Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Veysel Murat Güverçin’in İstanbul Barosu’nun 24.08.2017  tarih  ve 67337 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3135 sicile kaydının yapılmasına, İstanbul Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  Staj için Baromuza müracaat eden Mehmet Mert Topçu’nun  Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Mehmet Mert Topçu’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  Baromuzun 2910 sicil numarasında kayıtlı Av. Ebru Boru Erdoğmuş’un İstanbul Barosu’nun 24.08.2017 tarih ve 64179 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  İstanbul Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Buğra Şen Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3136 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,  Stajını tamamlayan Hacı Emir Sanlı’ya ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 22.08.2016 tarihinde başlayıp, 18.02.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 19.02.2017 tarihinde başlayıp, 19.08.2017 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, 



 Baromuz İnsan Hakları Komisyon Başkanı olarak Av. Mustafa Talaş’ın atanmasına  Baromuz Tüketici Hakları Komisyon Başkanı olarak Av. Mehmet Burak Arkalı’nın atanmasına   Baromuz Yayın ve Bilimsel Çalışma Komisyon Başkanı olarak Av. Mustafa Melih Özdemir’in atanmasına  Tarsus’ta yeni yapılan cezaevinin avukat görüşme odasına kamera sistemi kurulmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına                                               


