
 21/03/2018   Stajını tamamlayan Ali Can Avcu’ya  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 14.09.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 15.09.2017 tarihinde başlayıp, 15.03.2018 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,  Av. İlkay Mahanoğlu ve Av. Aslı Apçin’in Baromuza vermiş oldukları 21.03.2018 tarih, 1153 evrak kayıt numaralı dilekçeleri ve ekindeki Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 18.12.2017 tarih, 2016/5150 Esas, 2017/3731 sayılı kararı incelendi; Av. İlkay Mahanoğlu ve Av. Aslı Apçin tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2016/5150 Esas ve 2017/3731 karar sayılı dosyasında Avukat Ortaklığı dönemine ilişkin Baromuza vermiş oldukları keseneklerin yasaya uygun bulunmadığı ve Baromuz tarafından alınan keseneğin yasal faizleri ile ödenmesine karar verilmiş olup, Av. İlkay Mahanoğlu ve Av. Aslı Apçin’den alınan keseneğin hesaplanarak yasal faizi ile ödenmesine Staj için Baromuza müracaat eden Berivan Ebru Güler’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Berivan Ebru Güler’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,    Baromuz stajyer listesinin 2468 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Bervin Karakuş’un II. Altı aylık stajını Avukat Şirin Güner’in yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Bervin Karakuş’un Avukat Orhan Oğuz Çetinkaya’nın yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Orhan Oğuz Çetinkaya’nın yanında tamamlanmasına  Stajını tamamlayan Betül Gökşen Yeşilmen’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 17.03.2017 tarihinde başlayıp, 16.09.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.09.2017 tarihinde başlayıp, 17.03.2018 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 listesinin 2462 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Burcu Kılıç’ın II. Altı aylık stajını Avukat Erkan Gelmez’in yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Burcu Kılıç’ın Avukat Murat Altındere’nin yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Murat Altındere’nin yanında tamamlanmasına   Staj için Baromuza müracaat eden Can Bayrak’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Can Bayrak’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 Cenay Başaran’ın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Cenay Başaran’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    



  Stajını tamamlayan Deniz Karlıer’e  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 10.03.2017 tarihinde başlayıp, 13.09.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 14.09.2017 tarihinde başlayıp, 14.03.2018 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 listesinin 2467 sicil numarasında kayıtlı stajyer Avukat Dilan Vural’ın II. Altı aylık stajını Avukat Ali Kamış’ın yanında tamamlayacağına dair muvafakatname alınmışsa da; Stajyer Avukat Dilan Vural’ın Avukat Ece Kovan Demirtaş’ın yanında stajına devam etmek istemesi üzerine, talep tarihi itibariyle Av. K. 22/2 mad. gereği II. Altı aylık stajını Avukat Ece Kovan Demirtaş’ın yanında tamamlanmasına  Stajını tamamlayan Elif Ezgi Çakır’a  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 06.03.2017 tarihinde başlayıp, 02.09.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 03.09.2017 tarihinde başlayıp, 03.03.2018 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,  Gaziantep’te yapılacak olan Barolararası Bay-Bayan Voleybol ve Basketbol turnuvasına katılınmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına,  Baromuz tarafından SMS ve Web sitesi üzerinden Avukat Ofislerinin kullanılmasına ilişkin olarak yapılan ilan sonucunda 2 meslektaşımız başvuru yapmış olup, başvuru yapan Av. Fatma KALOĞLU KOÇAK ve Av. Mustafa Hakan CÜCELER’in Avukat Ofislerini kullanmalarına  Staj için Baromuza müracaat eden Hatice Kübra Turğut’un Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Hatice Kübra Turğut’un 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  Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 5 Mayıs 2018 tarihinde Hatay’da yapılacak olan Kurgusal Duruşma’ya katılınmasına, konaklama, ulaşım ve ek giderlerin Baro bütçesinden karşılanmasına  Stajını tamamlayan Kübra Erşahin’e  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 17.02.2017 tarihinde başlayıp, 19.08.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 20.08.2017 tarihinde başlayıp, 20.02.2018 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 Nurullah Hacıoğlu’na  ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 17.03.2017 tarihinde başlayıp, 16.09.2017 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 17.09.2017 tarihinde başlayıp, 17.03.2018 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 



   11 Nisan 2018 tarihinde Tarsus’ta “İcra Hukukunda Son Değişiklikler ve Yargıtay Uygulamaları” semineri, 13.04.2018 tarihinde Anamur’da “Boşanma ve Mal Rejimi” semineri, 14.04.2018 tarihinde Silifke’de “Boşanma ve Mal Rejimi” semineri yapılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına  Baromuz üyesi Av. Şirin Güner’in Baromuza vermiş olduğu 09.03.2018 tarih ve 997 evrak kayıt numaralı briç turnuvasına ilişkin dilekçesi incelendi; Avukatlar Haftası içerisinde her yıl düzenlenen Briç turnuvalarının bu yıl Baromuz üyesi avukatlarının katılımının az ve dışarıdan katılımın çok fazla olması nedeni ile   bu yıl turnuva giderlerinin Baro bütçesinden karşılanmamasına karar verilmiştir. Bu nedenle talebin reddine Staj için Baromuza müracaat eden Volkan Balta’nın Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Volkan Balta’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,                     


