B AROMUZA ST AJ BAŞVURUSUNDA BULUNANL AR İÇİN
İSTENEN BELGELER

AÇ IKL AM AL AR

1

Vukuatlı Nüf us Kayıt Örneğ i

3 adet. (Nüfus müdürlüğünden alınabilir.)

2

Fak ülte Diploması veya Geçici
Mezuniyet Belg esi

Me zun olunan f ak ülteden aslı gibidir onaylı ve ya n oterden onaylı.
Yurtdışındaki üniversitelerin mezunları Diplomasının Türkçe Noter
onaylı örneği, Yüksek Öğrenim Kurulu’nca düzenlenen denklik
belgesi ve eksik derslerin tamamlandığına dair belge de
sunacaklardır.

3

Yüksek Öğretim
Mezuniyet Doğ rulama Belg esi

4

T akdim ve Ask ı Kağ ıd ı

5

İstem Dilekçesi

2 adet. (Ekte verilmiştir)

6

Beyan Dilek çesi – 1 – 2

2 adet. (Ekte verilmiştir)

7

Muvaf akatname
(2. ALTI AYLIK DÖNEM B AŞL ADIĞIND A
staja başla yacağınız avukatt an alınacak.)

8
9

10
11

Sağlık Raporu

Sabık a Kaydı

İk ametgah belg esi veya nüf us
yerleşim yeri belg esi
Başvurunuz itibariyle
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığ ı
(4A,4B,4C) Kurumlarından
kaydın izin olmadığına dair belge

3 adet Noter Onaylı (1 adet Asıl, 2 adet fotokopi)

1 adet. E-devlet şifreniz ile aşağıdaki linkten alabilisiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama
2 adet.(Ekte verilmiştir.)
Ekte verilen belgeye stajyer adayı kendi fotoğrafını
yapıştırıp, kendisinin belirlediği, Baromuza kayıtlı iki
Avukat tarafından hem fotoğrafın üzerine, hem de açığa
gelecek şekilde imza atılacaktır. Her iki belgede aynı
şekilde düzenlenecektir.
İmza atacak avukatlarda 5 yıl kıdem şartı
aranmamaktadır.

1 adet. (Ekte verilmiştir)
2 adet. Aile hek imliğ inden, devlet hastanelerinden veya sağ lık
ocağ ından alınabilir (Bir asıl, bir fotokopi olabilir ).
2 adet bir asıl bir f otokopi olabilir. Adli yeden arşiv kayıtlı
alınacak. Lütfen nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol
ediniz. E- devlet şifresi ile alınan sabıka kaydı kabul
edilmemektedir.
Soyadınızda ve ya adınızda herhangi bir değişiklik varsa,
bu değişikliği gösterir resmi belge ve önceki soyadınıza ve
ya adınıza göre arşiv kayıtlı adli sicil belgesi de dosya ya
2 Adelt (Sadece İstanbul ikametgâhı kabul edilir). E-devlet
şifresiyle alınan ikamet belgesi kabul edilmemektedir.
1 adet Herhangi bir SGK Müdürlüğünden ve
https://.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu adresi ile
internetten alınabilir.
Aldığ ın ız belg ede adın ızın ve soyad ın ızın g özükmesi
g erekmektedir.
İnternet sitesinden çık ış alırk en;
Hizmet Bilg isi (4A)
T escil T espiti (4B) , Tescil Tespiti (4C)
bölümünden ek ran görüntüsünü çık ış almanız g erekmektedir.
(k lavyedek i Ctrl P tuşları ile yazd ır ılabilir)
Staj başvurusu yaptığınız tarih itibariyle
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurumlarında ka yıtlı
olmamanız gerekmektedir. Daha önce yapılan
kayıtların da çıkış tarihinin gözükmesi gerekmektedir.

12

T aahhütname

2 adet. (Ekte verilmiştir) (Lütfen okuyarak imzalayınız)

13

Memuriyet sicil özeti (Memurluk
yapanlar için.)

1 adet. Hizmet dökümü dışında sicile geçmeyen
soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin de özellikle
belirtilmesi
gerekmektedir.

14

Askerlik Terhis Belg esi

1 adet. ( Askerlik görevini yapanlar için.)

15

T ahkik at Raporu

2 adet. (Ekte verilmiştir)
Baromuza k ayıtlı bir avukat taraf ından imzalanması g erek lidir.
İmza atacak avukatta 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır.

Cübbesiz,Biyometrik 4.5x3.5 cm
ebadında (ICAO
Standartlarında) f otoğraf.

8 adet.(Biyometrik olmayan fotoğ raflar k abul edilmeyecek tir)

16
17

54,00-T L. Damga Verg isi

18
20,00- TL. Kimlik ve matbua ücreti

Herhang i bir verg i dairesine (9047 kodu ile Damga Vergisi
olarak yatırabilirsiniz.)
Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi İSTANBUL BAROSU
hesabı.
IBAN: TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38 e- dekont çıktısı
kabul edilir.
çıktısı kannul
LÜT FEN OKUYUNUZ

Staj süresince ücretli bir işte çalışmamanız, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurumlarına ka yıtlı olmamanız
gerekmektedir. Aksi tespit edildiğinde stajını z İPT AL edilecektir.
İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına ü ye olmak isteyen Staj yer Avukatlar, staja başlangıç tarihinden
itibaren bir a y içinde Muhasebe Servisine 2017 yılı için 116,91.- T L ödeyerek ü ye olabilirler.
( Konu ile ilgili muhasebe servisinden bilgi alabilirsiniz.)

EKSİK BELGELERLE YAPIL AN BAŞVURUL AR K AB UL EDİLM EM EKT EDİR.
BELGELERİNİZİ SIR AL AMAY A GÖR E DİZİNİZ.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle geçici bir süre için staj başvuruları saat 14.00’a kadar alınmaktadır.
İİ.19.F-11-00/24.05.2006

