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Stajını tamamlayan Mehmet Halil Demir’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 24.10.2016 tarihinde başlayıp, 16.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.05.2017 tarihinde başlayıp, 17.11.2017 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  Baromuzun 2430 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Muhammed Cihad Tunç’un 16.11.2017 tarih ve 4721 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile hakim ve savcı adaylığına başlaması nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine  Baromuzun 3064 sicil numarasında kayıtlı Av. Mehmet Ali Ziro’nun Şanlıurfa Barosu’nun 16.11.2017 tarih ve 2017/2129 sayılı yazısı ile Şanlıurfa Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Baromuzun 2431 sicil numarasında kayıtlı Av. Serbülent Özavci’nin İzmir Barosu’nun 10.11.2017 tarih ve 220/14709 sayılı yazısı ile İzmir Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Baromuzun 2836 sicil numarasında kayıtlı Av. Cemile Demir’in (Kayhan) İzmir Barosu’nun 20.11.2017 tarih ve 220/15134 sayılı yazısı ile İzmir Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Karaman Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Sümeyye MAZLUM Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3207 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine  Karaman Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Miyase KILINÇ Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3206 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,  Ankara Barosu stajyeri iken stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi alan Elif Özge ŞAHİN Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı geçenin Baromuzun 3205 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine   



 Ankara Barosu’na   kayıtlı  iken, Baromuza nakil talebinde bulunan Avukat Durmuş Kara’nın Ankara Barosu’nun 15.11.2017  tarih  ve 111-27560/22445 sayılı yazısı  üzerine Baromuzun 3209 sicile kaydının yapılmasına, Ankara Barosundan  sicil  dosyasının   istenmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na  bildirilmesine  Baromuz stajyer listesinin 2457 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Dilan Biçen’in II. Altı aylık stajını Avukat Koral Ömür’ün yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Dilan Biçen’in Avukat İsmail Müjdeci’nin yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat İsmail Müjdeci’nin yanında  tamamlanmasına  Mersin Barosu Başkanlığı’nın 1 Aralık 1924 tarihli kuruluşu nedeni ile 1 Aralık 2017 tarihinde Marehan’da kokteyl düzenlenmesine, ayrıca ilçe temsilciliklerinde pasta ve içecek ikramı yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına,  23 Aralık 2017 tarihinde Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. Katta “CMK Semineri” yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına  Baromuz üyesi avukatlara dağıtılmak üzere Feridun Yenisey’in Ceza kitabının bastırılmasına,  Tarsus Adliyesinde bulunan kafeteryanın bir kısmının kapatılarak avukat yeri olarak yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına  Arabuluculuk ve Bilirkişilik Eğitim semineri için gelen eğitmenlerin ücretlerinin ödenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına                        


