
20-12-2017 Stajını tamamlayan Destan Olcay’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 01.12.2016 tarihinde başlayıp, 02.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.06.2017 tarihinde başlayıp, 03.12.2017 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 Hasan Sergen Özakel’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 18.11.2016 tarihinde başlayıp, 24.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 25.05.2017 tarihinde başlayıp, 25.11.2017 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  Stajını tamamlayan Meltem Çetin’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 09.12.2016 tarihinde başlayıp, 10.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.06.2017 tarihinde başlayıp, 11.12.2017 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 Cansu Mut’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 03.11.2016 tarihinde başlayıp, 13.05.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.05.2017 tarihinde başlayıp, 14.12.2017 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 2808 sicil numarasında kayıtlı Av. Sibel Bahar’ın (Süngü) Konya Barosu’nun 11.12.2017 tarih ve 3752 sayılı yazısı ile Konya Barosu’na kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine Baromuzun 2774 sicil numarasında kayıtlı Av. Ali Urunca’nın 14.12.2017 tarih ve 5124 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine 



Baromuzun 2919 sicil numarasında kayıtlı Av. Merve Dogut’un 15.12.2017 tarih ve 5152 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Yargı Hakim-Savcı adaylığı sınavını kazanması nedeni ile Baro kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, Baro levhasından kaydının  silinmesine, durumun  Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine, Stajını tamamlayan Fatih Güney’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 12.12.2016 tarihinde başlayıp, 14.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.06.2017 tarihinde başlayıp, 15.12.2017 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 Merve Kocaman’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 09.12.2016 tarihinde başlayıp, 10.06.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 11.06.2017 tarihinde başlayıp, 11.12.2017 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,  Mersin Barosu Başkanlığı adına alınan 2017 model Beyaz Mercedes Sprinter Minibüs aracın araç giydirme işlemi için CARBOX’ın vermiş olduğu fiyat teklifinin kabulüne, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına Baromuz levhasına 25.05.2017 tarih, 2017/2448 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile kayıt talebinde bulunan Ayhan Akyol’un yapılan inceleme sonucunda hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 21.06.2017 tarih, 87047000-903.09/6599/22846 sayılı yazısı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üçüncü Dairesinde 2016/10863 sayılı dosyası ile 2016/7900 sayılı soruşturma dosyasının bulunduğu, soruşturma dosyalarının henüz sonuçlanmış olmaması nedeni ile Baro Yönetim Kurulu’nun 19.07.2017 tarih, 2017/714 sayılı kararı ile Baroya kayıt talebinin reddine karar verilmiştir. Karara itiraz üzerine işlem dosyası Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilmiş olup, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 22.08.2017 tarih, 2017/1054 Esas,-2017/1108  karar / 11.11.2017 tarih, 2017/1463 Esas, 2017/1474 sayılı kararları ile itirazın kabulüne karar verildiğinden, Ayhan Akyol’un 3221 sicil numarası ile Baromuz levhasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine Ocak 2018 tarihi itibari ile Avukat kimlik kartı ücretinin 30.00-TL olarak alınmasına 



Aralık ayı içerisinde Avukatlık ruhsatı, nakil başvurusu talebinde bulunanlardan ikinci altı aylık Baro aidatının alınmasına İstanbul Tahkim Merkezi tarafından 22.12.2017 tarihinde Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. katta “Tahkim Semineri” düzenlenmesine, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına Mersin Barosu Başkanlığı adına Halk Bankası Sanayi Şubesinden hesap açılması,  hesaba bağlı olarak POST cihazı alınması, Hesap Açma, Para Çekme, Para Yatırma İşlemleri için Mersin Barosu Saymanı Av. Melike ZAFER GÜRGEN’in yetkilendirilmesine                      


