STAJ YOL HARİTASI
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STAJA BAŞLAMA KOŞULLARI

İstanbul Barosu ’nda staj yapmak isteyen Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmuş veya
ya b ancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fak ülteleri programlarına göre nok
san k alan derslerden başarılı sına v vermiş bulunan ve YÖK’ten denk lik belgesi alm ış bulanan ada
yların, Avuk atlık Kanunu’nun 16. Maddesinde öng örülen aşağıdak i belgeleri tamamlayarak İstanbul
Barosu Merk ez Binamızdaki Staj Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3 adet. ( Nüfus müdürlüğünden ve E-Devlet şifresiyle alınabilir.)
2. Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi 3 adet. (1adet Noter onaylı Asıl, 2 adet
fotokopi) (Yurtdışındaki üniversitelerin mezunları, Yüksek Öğrenim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve
ek sik derslerin tamamlandığına dair belgede sunacaklardır.)
3. Yüksek Öğretim Mezuniyet D o ğr ula ma Belgesi 1 adet. E-devlet şifreniz ile aşağıdaki linkten
alabilisiniz. https://www.turk iye.gov.tr/ yuk sek ogretim -mezun-belgesi-sorgulam a
4. İstem Dilekçesi 2 adet. (Ekte verilm iştir)
5. Beyan Dilekçesi – 1 – 2 2 adet. (Ekte verilmiştir)
6. M uvafakatname 1 adet. (2. ALTI A YLIK DÖNEM BAŞLADIĞINDA staja başlayacağınız
avukattan alınacak .) (Ekte verilmiştir)
7. İkametgah belgesi veya nüfus yerleşim yeri belgesi. 2 Adet ( Sadece İstanbul ik ametgâhı
k abul edilir) E-devlet şifresiyle alınan ikamet belgesi kabul edilmektedir.
8. Sabıka Kaydı 2 adet bir asıl bir fotokopi. Ad liyeden arşiv kayıtlı alınacak. Lütfen nüfus
bilgilerinizin doğruluğu nu kontrol ediniz. E-devlet şifresi ile alınan sabıka kaydı kabul
edilmemekt edir. Soyadınızda veya adınızda herhangi bir değişiklik varsa, bu değişikliği gösterir resmi
belge ve öncek i soyadınıza veya adınıza göre arşiv k ayıtlı adli sicil belgesi de dosyaya sunulacaktır.
9. Sağlık Raporu 2
adet (1adet asıl, 1 adet fotok opi olabilir). Aile hekim liğinden, devlet
hastanelerinden ve ya sağlık ocağından alınabilir.
Herhangi bir vergi dairesine (9047 k odu ile Damga Vergis i
10. 54,00-TL. Damga Vergisi
olarak yatırabilirsin iz.)
11. Başvurunuz itibariyl e SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4 A,4B,4 C) Kurumlarından
belge
1
adet herhangi bir SGK m üdürlüğünden ve ya
kaydınızın olmadığına dair
https:// www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-k urum u adresi ile internetten alınabilir. Aldığınız belgede
adınızın ve soyadınızın görünmesi gerekm ektedir.
İnternet sitesinden çıkış alırken;
Hizm et Bilgisi (4A)
Tescil T espiti (4B) , T escil T espiti (4C)
bölümünden ek ran görüntüsünden çıktı almanız gerekmektedir.
(klavyedeki Ctrl P tuşları ile yazdırılabilir)
Staj baş vurusu yaptığınız tarih itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurumlarında k ayıtlı
olmaanız gerekmektedir. Daha önce yapılan k ayıtların da çıkış tarihinin görünmesi gerekmektedir.
12.

T aahhütname 2 adet. (Lütfen okuyarak im zalayınız) (Ekte verilmiştir)

T akdim ve Askı Kağıdı 2 adet. (Ekte verilm iştir) Ekte verilen belge ye staj yer ada yı k endi
13.
f otoğraf ını yapıştırıp, k end isinin belirlediği, Baromuza k ayıtlı ik i avukat tarafından HEM FOTOĞRAFIN
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ÜZERİNE, HEM DE AÇIĞA GELECEK ŞEKİLDE imza atılacaktır. Her iki belgede aynı şekilde
düzenlenecektir. İmza atacak avukatlarda 5 yıl k ıdem şartı aranamaktadır.
2 adet. (Ekte verilmiştir) Baromuza k ayıtlı bir avukat tarafından
14. T ahkikat Raporu
imzalanması gereklidir. İmza atacak avukatta 5 yı l k ıdem şartı aranmamaktadır.
15. M emuriyet sicil öz eti (M emurluk yapanlar için.) 1 adet. H izmet dökümü dışında sic ile
geçmeyen soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin de özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
1 adet. (Askerlik görevini yapanlar için.)
16. Askerlik Terhis Belgesi
17. Cübbesiz, Biyometrik 4.5x3.5 cm ebadında (ICAO Standartlarında) fotoğraf. 8 adet.
(Belgelerin eklerine www.istanbulbarosu.org.tr adresinden Kayıt İşlemleri veya Baro Merkez Staj
Bölümünden de ulaşabilirsin iz)
Evrak larını eksiksiz teslim eden staj yer adayına askıya çıkma ve inme süresi hesaplanarak staj
başlatma günü yazılı bir yönerge ile bildirilir. (Başvuru evrakları Baroya teslim edildikten sonra ilk
Çarşamba askı listeleri adliyelerin Baro birimlerine asılır. )
Adayların istemleri 15 gün süre ile adliyelerde ilan o lunur. Her avukat veya stajyer bu süre içinde,
ada yın stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilir.
Staj listesine ya zılm ası k esinleşen ve dosyası ha zır olan aday, k endisine bildirilen tarihte Barodan
dos yasını alarak başvuru evrak larında belirlediği stajını yapacağı adli yedeki Adalet Komis yonuna
giderek staj başlama işlem lerini tamamlayacaktır. (İstanbul’da Çağlayan A dliyesi, Anadolu Adliyesi,
Bakırköy Adliyesi ve Silivri Adliyesi’nde staj yapılabilektedir. )

2- ADLİYE STAJI
Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;
a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
c) Asli ye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
e) Sulh Huk uk Mahkemesinde onbeş gün,
f ) Asliye Huk uk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay,
g) İcra Tetk ik ve İcra Daires inde bir ay.
Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine Ticaret, İş
veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar.
Bu süre içind e haklı ned enlerle staja dev am ede meme ve maz eretler Adli Y argı Komis yonuna
iletilecektir.
Erkek stajyerin bu dönem de askere gitmesi halinde kom isyona müracaat etmesi gereklidir. Askerlik
dönüşü en geç bir ay içinde yine başlama isteğini içeren dilekçeyi ayrıca komisyona vermek zorundadır.
Bu dönem de başka barolara nakil suretiyle gitmek isteyen stajyer, Staj yaptığı adliyedeki komisyona bilgi
vermek ve mazbatasının hazırlanmasını sağlamak zorundadır.
Yine bu dönem de eğitim amaçlı olarak yurtdışına gitmek iste yen staj yerlerinde komisyona müracaat
etmesi zorunludur.
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AVUKAT YANI STAJI

İlk altı a yın sonunda, kalan altı aylık staj, Baromuz levhasına ka yıtlı meslek te en a z beş yıl k ıdemi bulunan (bu
sürenin hesabına Av. Y. 4. m addesinde ya zılı süreler dahildir.) ve bağım sı z bürosu olan (kam u
avukatlarının yanında veya
bir
şirkette
staj yapılamaz) bir avuk at yanında (TBB. Staj
Yönetmeliği m d.14) ve ya avukat ortaklığında yapılır.
Staj yer, stajının ilk altı ayını tam am ladığına ilişkin mazbatayı adliyeden alarak en geç bir haf ta içinde
Baroya tes lim etm ek zorundadır.
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Mazbata ile birlikte staj yapılacak avukattan alınan m uvafakatname ve başlama yazısınıda Baroya teslim
eder. (Avukatın imz aladığı MUVAF AK ATN AME VE BAŞLAMA yazısına adliyeden alınan
mazbatanın karar tarihi yazılacaktır.) (Belgeler başvuru evrakları arasında bulunmaktadır.)
Stajyer, stajının bu döneminde bütün taleplerini sadece Baro Staj Bölümü’ne bildirecektir.
Avukat yanı stajına ilişkin olarak ilk ü ç a yın sonunda v e altı a yın sonunda v erilecek
raporların da en geç 10-15 gün içinde Baroya ulaştırılması gerekmektedir. (Ekte v erilmiştir)

•
•

Ekte gönderilen raporlar matbu değildir. Kendi bilgilerinize göre doldurabilir ve ekleme yapabilirsiniz.
Avukat yanı başlama tarihiniz itibariyle ilk üç ayın sonunda ve staj bitiminde raporların Başkanlığımıza
ulaştırılması gerekmektedir.

•

Bu aşamada yanında staj yapılan avukatı değiştirmek isteyen stajyer; esk i avukatından yanından
ayrıldığı tarihi gösterir dilek çe, yen i avukatından yanında başladığında dair dilekçe, (tarihler kesintisiz
olmalıdır.) ve k endi dilekçesini de ğişiklik yapıldığı hafta Baroya teslim etmek zorundadır. Av ukat
değişikliği staj bittikten sonra yapılamaz.
AVUKAT T ARAFINDAN İMZALANMIŞ R APORLARIN ÜZERİNDE OYNAMA VE DEĞİŞİKLİK
Y APILMAMALIDIR.
Staj yerin bu dönem de askere gitmesi veya eğitim amaçlı olarak yurtdışına gitme ile ilgili taleplerini
doğrudan Baro Staj Bölümü’ne yapması zorunludur. Bu durum da yanında staj yaptığı avukatından staj
yaptığı süreyi gösterir yazıları ve eğitim ile ilgili belgelerini kendi dilekçesi ile birlikte Baroya getirmesi
gerekmektedir. Bu talebi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karar kendisine tebliğ edilecektir.
Bu dönem de staj yerler, avuk atla birlik te duruşm alara girm ek , avuk atın m ahkem eler ve idari m ak am lardak i
işlerini yapm ak , dava dos yaları ve yazışm aları düzenlem ek , baroca verilen eğitim çalışm alarına k atılm ak ,
Baro Yönetim Kurulu taraf ından verilen ve Staj Yönetm eliğinde gösterilecek diğer ödevleri yerine
getirmekle yükümlü tutulm ak tadırlar.
Staj yerler, huk uk öğrenim i aşam asında öğrendik leri teorik bilgileri, stajları süresince edindik leri
uygulam a ya dönük bilgi ve becerileri yaşam a geçirebilm ek , u ygula yarak öğrenm ek , olası ak sak lık ları
görm ek , k endilerine ö z güvenlerini kazanm ak am acıyla stajlarının ik inci altı a ylık dönem lerinde yani,
avuk at yanında staja başladık larında, avuk atının ya zılı oluru ile ve onun gözetim i ve sorum luluğu altında,
sulh huk uk ve sulh ce za m ahkem elerinde, icra tetk ik m ercilerinde avuk atın tak ip ettiği dava ve işlerle ilgili
duruşm alara girebilm ek te ve icra m üdürlük lerinde avuk at taraf ından yapılan iş leri yapm a ve yürütm e
ye tk isine sahip bulunm ak tadırlar. Staj yerlerin bu yetk ileri, staj bitim belgesinin verilm esi yle sona erm
ektedir.

4. SOSYAL GÜVENCE
1.

Genel sağlık sigor tası

13.02.2011 tarihind e k abul edilen 6111 sayılı kanun ile ek lenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesi uyarınca avukatlık staj yapmakta olanlardan bu kanuna göre
genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olma yanlar staj süresi ile sınırlı
olmak üzere gene l sağlık sigortalısı sayılır. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık
sigortası primleri Kanunun 82 nc i maddesine göre belirlenen prime esas günlük k aza nç alt sınırının otu z
günlük tutarının % 6'sıdır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir. Bu kapsamdaki staj yer ler,
staja başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş
bildirgesi ile kuruma bildirilir .
T BB’nin 08.10.2012 gün ve 2012/5 9 no’lu ve 16.03. 2015 gün ve 2015/24 no’lu duyuruları gereğ i aileden
kaynaklanan veya özel bir durum nedeniyle bir hak sahipliğ i varsa, bu durum un tak ip edilip değişikliğin
Baroya bildirilmesi gerekir. Ayrıca;
• Staj süresinin uzaması,
• Stajın ask erlik vs. gibi nedenlerle k esintiye uğraması ve/veya tek rar başlaması,
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• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup bu
konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,
• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayıp staj
süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi,
• Stajın başk a baro ya nak ledilm esi ve/ve ya iptal edilm esi gibi durum larda da 10 gün iç erisinde T ürk iye
barolar Birliği’ne ya zılı olarak bilgi verileceğine ilişk in staj başlangıcında bir taahhütnam e
im zalanmak tadır.
Kendi k usurları nedeni yle stajının u zam asına sebep olan staj yer avuk atların değişik lik durum larını
zam anında bildirm em eleri halinde T ürk i ye Barolar Birliği taraf ından ödenm iş olan sos yal güvenlik
prim inin ve bu sebeple d oğacak ce za ve yaptırım lar için staj yerlere rücu edilecek ve sigorta işlem leri
ya p ılam ayacak tır.
2.
Baro Yardımlaşma Sandığı
Stajyer avukatlar İstanbul Barosu Yardımlaşm a Sandığına üye olabilirler. Stajın başlangıcından itibaren bir
ay içinde Baro Muhasebe Servis ine 2015 yılı için 96,64.- T L ödenerek üye olunabilir. Avukat
olunduk tan sonra aidat mik tarı değişmektedir. Stajyer avukatlar sandığı n sunduğu h izmetlerden bir yıl ü ye k
almayı beklemek sizin hem en yararlanırlar.

5- STAJ KREDİSİ
Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen staj kredisine başvurular http://www.barobirlik.org.tr/
adresinden STAJ KREDİ İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDEN yapılmaktadır. İnternet üzerinden doldurulan
formun çıkışını alarak gerekli ekleri ile birlikte Baroya teslim ettiğinizde cevap Türkiye Barolar Birliği
tarafından
cep
telefonunuza bir ay
içinde
bildirilmektedir. Ayrıntılı
bilgi
için
http://www.barobirlik.org.tr/ adresinden STAJ KREDİ İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDEN faydalanabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1.

Adli ye stajını yaparken staj yap tığım adliyeyi değiştirebilir miyim ?

Evet. Staja başladığınız adalet k omisyonu ve nakil aldırmak istediğiniz adalet komisyonu ile görüşmeniz
gerek m ek tedir.
2.
Adliye
stajını
bitirdikten
Baroya getirmem gerekiyor m u?

hemen

sonra

adliyeden

Ev et. Kararınızı
Baroya teslim ettiğinizde staj
yapacağınız
gerekmektedir.(Avukat Yanı Stajı bölümünde açıklamalar bulunmaktadır.)
3.

avukat

verilen

k ararı

ismini

bildirmeniz

İk inci altı a ylık stajım ı yapark en avuk at değişik liği yapabilir m iyim ?

Ev et. Staj yaptığınız avukattan hangi tar ihte ayrıldığınıza dair bir yazı, yeni staja başlayacağınız
avukattan (ertesi gün tarihli) bir yazı ve kendi yazdığınız dilekçenizle birlikte, değişiklik yaptınız hafta
Baromuza ulaştırmanız gerekmektedir. Staj bitim tarihi sonrası yapılan bildirimler kabul edilmemektedir.
4.

Staj dönemi içinde stajımı askerlik sebebi yle durdurabilir m iyim ?

Ev et. Adliye stajı aşamasında staj yaptınız adli yen in Adalet komisyonuna müracaat etmeniz gerek mek
tedir. Avukat yanında staj yaparken ise avukatınızın olur dilekçesini ve kendi dilekçenizi Baroya teslim etm
eniz sorunludur. Askerlik dönüşü e n geç bir ay içinde başlama istediğinizi belirten
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dilekçenizi k omisyona vermeniz gerekm ek tedir. Avukat yanında s taj yaparken de kendi dilekçenizle birlik
te avukatın dilekçesini Baroya sunmanız gerekmektedir.
5.

Staj yapark en askerlik tehir işlem i yapabilir miyim ?

Evet: Bar o m erk ez binasına gelerek bir dilek çe verm eniz gerekm ek tedir. Staj bölüm ü size Ask eralm a
Bölge Başkanlığı’na hitabe n staj başlangıç ve bitiş tarihlerinizi belirtir bir ya zı ver ir. O yazı ile tehir işlem i
için ilgili m akama başvuru yaparsınız ve gelen cevap adresinize tebliğ edilir.
6.

Staj yaparken başka bir ilin barosuna nakil yaptırabilir miyim ?

Evet. Stajınızın istediğiniz aşamasında nakil yaptırabilirsiniz. Nakil gideceğinizin Baromuza bir dilekçeyle
beyan edilmesi gerekmektedir. Adliye stajını yaparken nakil aldırmak istediğinizde; staj yaptığınız adliyenin
Adalet Komisyonu ile görüşmeniz gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde nakil yaptırmak istediğinizde;
stajınız devam ederken gitmek istediğiniz baroya başvuru yapıp staj devam eerken nakil işlemlerini devam
ettirmeniz ve barodan kaydınız silinene kadar stajı durdurmamanız gerekmektedir.
7.
Sulh C e za m ahk em eleri k aldırıldı. yanında staj yaptığım avuk atın yetk i belges i ile birlik te Asli ye
Ceza Mahk emelerinde duruşmaya k atılabilir miyim ?
Hayır. Avuk at staj yerlerine yetki belgesi değil, kanunda gösterilen mahkemelerdek i duruşmalara k
atılabilmeleri ve kanunda gösterilen, işleri takip edebilmeleri için yanında staj ya ptığı avukat tarafından yetkili
olduklarına dair “ yazılı muvakatname” verilir. Diğer yandan Avukatlık Kanunun 2 6/1 ve Avukatlık Staj
Yönetmeliği’nin 19/1 maddelerinde Asliye Ceza Mahkemeleri, stajyer avukatların duruşmasına girebileceği
nitelikteki davalardan sayılmamıştır.
8.
Yan ında staj yaptığım avukatın büro ortağını n takip etmek te olduğu bir davanın duruşmasına
k atılabilir miyim ?
Hayır. Stajyer avukatlar ancak yanında staj yaptıkları avukatın mevzuatta öngörülen duruşmalarına
girebilir ler.
9.

Stajımın bittiği ruhsatname bek lediğim dönemdyim . Staj dak i yetkilerimi k ullanabilir m iyim ?

Hayır. Avukatlık Kanunu 26/2, Avukatlık Staj Yönetmeliği 19/2 maddeleri uyarınca staj bitim verilmesiyle
mevzuatta stajyer Avukatlar için öngörülen yetkiler sona erer.
10.
Stajın k esinti yeuğr aması halinde ilgili bölümümü tek rar ederim , yok sa stajımın tümünü mü
yeniden yapmam gerekir?
Avukatlık Staj Yönetmeliği 32/1 m addesi uyarınca stajın k esintisiz yapılacağı kuralına uymayanlar staj
listesinden silinirler.
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