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İstanbul Barosu stajyer listesine kayıtlı olarak stajını tamamlayan ve staj bitim 

belgesi alan Nilüfer Akyüz Baromuz levhasına kaydının yapılmasını istediğinden adı 

geçenin Baromuzun 2871 sicil numarasına kaydının yapılmasına, ruhsatnamesinin 

verilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 

Baromuzun 2177 sicil numarasında kayıtlı Av. Mustafa Gümrah Apak’ın 

07.04.2016 tarihli 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 

Baromuzun 1913 sicil numarasında kayıtlı Av. Zeynep Dölek’in 08.04.2016 tarihli 

dilekçesi ile Ankara Adli Yargı Komisyon Başkanlığında Adli Yargı hakim-savcı 

adayı olarak göreve 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 

Baromuzun 2851 sicil numarasında kayıtlı Av. Mecit Danacı’nın Adana Barosu’nun 

06.04.2016 tarih ve 2016/742 sayılı yazısı ile Adana Barosu’na kaydının yapıldığı 

bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından kaydının silinmesine, sicil 

dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına 

bildirilmesine,    

Stajını tamamlayan İlmen Suaşan’a ait staj dosyası incelendi.İlk altı aylık stajına 
26.02.2015 tarihinde başlayıp, 06.09.2015 tarihinde tamamladığı,Son altı aylık 
stajına 07.09.2015 tarihinde başlayıp, 07.03.2016 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 Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi hizmetlerinde kullanılmak 

üzere ayrı ayrı GSM mobil telefon hattı alınmasına 

Baro keseneklerinin ödenmesi için gönderilen yazılı uyarılara rağmen ödemelerini 
yapmayan baromuz üyesi avukatlardan kesenek borcunu ödememelerine ilişkin 
olarak 27.04.2016 tarihine kadar yazılı açıklama yapmaları ya da görüşme 
yapılmak üzere 27.04.2016 tarih, saat:15.00’da Baro Hizmet Birimi Gökdelen 16. 
katta  hazır bulunmalarının istenmesini takiben Avukatlık Kanunu’nun 71/1-2., 
72/d. maddeleri uyarınca diğer yasal işlemlerin yapılacağı hususunda 
uyarılmalarına, Ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 65., 72. maddeleri gereği; 2016 yılı 
hariç yıllık kesenek borcu bulunan avukatlara asıl ve işlemiş faiz toplamlı 
borçlarının bildirilerek bildirim tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde 
ödemeleri gereğinin hatırlatılmasına, aksi halde Avukatlık Kanunu’nun 65. ve 72. 
maddelerince gereğinin ifasına 
 


