
06/12/2017 Baromuzun 2416 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Özkan Kıvradan’ın 29.11.2017 tarih ve 4886 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Adli Hakimlik, Savcılık sınavını kazanması nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine Baromuz stajyer listesine kayıtlı olarak staj yapmakta iken  geri kalan stajını Ankara Barosunda tamamlamak isteyen Ömer Salih Yemez’in Baromuz stajyer listesinden kaydının silinmesine, staj dosyasının Ankara Barosu’na gönderilmesine Baromuzun 3025 sicil numarasında kayıtlı Av. Yasemen Peker’in 04.12.2017 tarih ve 4940 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Hakimlik 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 Staj için Baromuza müracaat eden Cesim Ercik’in Avukatlık Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Cesim Ercik’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 Stajını tamamlayan Ali İhsan Kaya’ya  ait staj dosyası incelendi. İlk altı aylık stajına 18.11.2016 tarihinde başlayıp, 28.05.2017 tarihinde tamamladığı, Son altı aylık stajına 29.05.2017 tarihinde başlayıp, 29.11.2017 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 2429 staj sicil numarasında kayıtlı Stj. Av. Özge Nida Ergen’in 05.12.2017 tarih ve 4971 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Hakimlik, Savcılık sınavını kazanması nedeni ile staj kaydının silinmesini talep etmiş olduğu anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne, staj kaydının  silinmesine, Baromuzun 3159 sicil numarasında kayıtlı Av. Şüheda Dündar’ın 05.12.2017 tarih ve 4967 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Hakimlik-Savcılık mesleğine başlayacak olması 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, Mesleğe yeni başlamış avukatlar açısından Avukatlık mesleğine atılımlarının desteklenmesi hususunda projelendirilen Mersin Barosu Avukat Ofislerinin faaliyete geçirilmesi, buna dair Mersin Barosu lokal binasının 2. katının, 



vesair kullanılacak alanlarının tamir, tadilat ve tefrişatına ilişkin gerekli masrafların yapılmasına ve Mersin Barosu Avukat Ofisleri  projesinin faaliyeti hususunda Genel Kurula sunulmak üzere yönerge hazırlanmasına, tüm masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına, Mersin Barosu Başkanlığı adına Akbank Metropol 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 15-16-17 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep’te yapılacak olan Baro Saymanları toplantısına Baromuzu temsilen Baro Saymanı Av. Melike Zafer Gürgen’in katılmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına Silifke Adliyesi içerisinde bulunan Adliye yemekhanesinden Mersin Barosu avukatlarının yararlanması nedeni ile mutfak araç-gereçleri alınmasına, masrafların Baro bütçesinden karşılanmasına                   


