
16/01/2019 

Stajını tamamlayan Ahmet Serkan DEMİRASLAN ’a ait staj dosyası 
incelendi.İlk altı aylık stajına 20.10.2017 tarihinde başlayıp, 21.04.2018 
tarihinde tamamladığı,Son altı aylık stajına 22.04.2018 tarihinde başlayıp, 
22.10.2018 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, 
 

Staj için Baromuza müracaat eden Başak Demir’in Avukatlık Kanunu’nun 
17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Başak Demir’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 listesi’nin 2702 sicilinde kayıtlı Emin Yiğit GÖKBEL’in 
11.01.2019 tarih, 165 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile 26 Ocak 2019-15 
Şubat 2019 tarihleri arasında bedelli askerlik görevi nedeni ile, 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun 23.maddesine göre, 26.01.2019 tarihi itibari ile staj 
kaydının dondurulmasına, askerlik görevi bitimi sonunda bir ay içerisinde 
müracaatı  halinde kalan stajının tamamlattırılmasına 

Baromuzun 2954 sicil numarasında kayıtlı Av. Hatice BEYSÜM’ın İstanbul 
Barosu’nun 10.01.2019 tarih ve 494 sayılı yazısı  ile İstanbul Barosu’na 
kaydının yapıldığı bildirildiğinden, adı geçenin Baromuz levhasından 
kaydının silinmesine, sicil dosyasının gönderilmesine, durumun Türkiye 
Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 

Staj için Baromuza müracaat eden Muhammed Bedlek’in Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Muhammed 
Bedlek’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,   

Baromuzun 1821 sicil numarasında kayıtlı Av. İsmail ŞAŞMAZ’ın Avukat 
ofislerinden faydalanmak istediğine dair dilekçesi incelenmiş olup, gerekli 
sözleşmenin yapılmasına 

Baromuzun 3356 sicil numarasında kayıtlı Av. Sinem ALABAŞ’ın Adana 
Barosu’nun 14.01.2019 tarih ve 2019/142 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 

Staj için Baromuza müracaat eden Yusuf Toygan Tambağ’ın Avukatlık 
Kanunu’nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Yusuf Toygan 
Tambağ’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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


