
STAJYER AVUKATLARIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KONULAR: 

1-Stajyer Avukatlar Adana Barosu’nun eğitim çalışmaların tamamına katılmakla 

yükümlüdür. Toplam eğitimlerin %80’ine katılmayanlar hakkında; Staj Yönetmeliği’nin 

“MADDE 28- MAHKEME VE SAVCILIK RAPORLARI İLE YANINDA STAJ YAPILAN 

AVUKATIN RAPORLARINDA VEYA BAROLARIN STAJ EĞİTİMİNDE YETERSİZLİĞİ 

BELİRLENEN STAJYERİN STAJI, STAJ KURULUNUN ÖNERİSİ İLE BARO YÖNETİM 

KURULU KARARIYLA ALTI AYA KADAR UZATILABİLİR.” hükmü uygulanacaktır. 
 

2- Stajyer Avukat adres ve telefon bilgilerinin değişikliğinde baroya bildirmekle 

yükümlüdür. 

 

3-Sağlık Sigortası (GSS) hakkında “aileden faydalanmayan” Stajyer Avukatlar 

avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren Türkiye genel sağlık sigortalısı sayılırlar 

ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. 

4- Stajyer avukat mahkeme stajı bitiminden sonraki ilk işgünü ikinci altı aylık 

stajına başlamış sayılır ve bu tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde yanında staj yapacağı 

avukattan stajına başladığını gösteren muvafakat yazısını bildirmelidir. 

5-İkinci altı aylık stajınızı yaparken şayet yanında staj yaptığınız 

avukatınızı değiştirmiş iseniz; değiştirdiğinizi ve kimin yanında devam etmek istediğinizi 

bildirir dilekçeniz ile ayrıldığınız avukatınızdan staj yaptığınız süreyi içerir raporunuzla 

yanında staj yapacağınız avukatın muvafakat ettiğini gösterir yazınız ve yine devam 

edeceğiniz avukatınızdan da başladığınızı gösteren yazınız bildirilmelidir.  

 

6- Avukat yanında hazırlanacak olan ilk üç aylık ve ikinci üç aylık raporlarda 

başlama ve bitiş tarihlerine özen gösterilmelidir. 

 

7-Staj tamamlandığında avukatlık ruhsatına başvurulabilir. Aksi takdirde staj 

bitim belgesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. 

  Stajyer Avukatlarımızın bilmesi gereken hususlar: 

- Staj kesintisiz yapılır. Sadece askerlik ve sağlık durumunda staj dondurulabilir. 

- Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro Başkanı haklı bir 

engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatında görüşünü alarak 30 günü 

geçmemek üzere mazeret izni verebilir. 

- Stajın ikinci altı aylık süresi, meslekte en az beş yıllık deneyimi ve disiplin cezası 

bulunmayan bir avukat yanında yapılabilir.  

- Stajın nakli mümkündür. Nakil halinde staj kaldığı yerden devam eder. 

-Avukatlık stajı için Avukatlık Kanunu ve Yönetmeliği’nin ön gördüğü şart ve 

nitelikleri yitirenlerin Baro Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinir. 

-Talep halinde de Stajyer avukatın staj kaydı silinebilir. Kaydı silinen stajyer 

avukatın yeniden staja başlaması halinde ise Avukatlı stajı en baştan başlar. 

 

                                                              

Adı Soyadı: 

Tarih: 

Okudum Anladım 

İmza : 



 

TAAHHÜTNAME 

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60.Maddesi 

gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan 

bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 

olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından 

ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı 

olacakları hükme bağlanmıştır. 

         Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi 

bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu 

kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup 

staj süresi içerisinde bu durumun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 

10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi 

halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların 

tarafımdan tahsil edileceği, stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması 

halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu 

sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini kabul ve taahhüt 

ederim. 

  

  

Adı Soyadı: 

Tarih: 

Okudum Anladım 

İmza : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TBB 'DEN 2019/26 SAYILI DUYURU 

Konu: Diploma Denklik Belgelerinin Avukatlık Kanunu'na Uygun Hale Getirilmesi 

Hususunda Yapılacaklar Hakkında. 

 

 

 

 

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

  ………………………………………HUKUK FAKÜLTESİ mezunuyum. ÖSYM ile 

yerleştirildiğim üniversitenin dışında aynı program farklı bir Üniversite’den mezun olduğuma dair 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Denklik ve noksan dersimin bulunmadığına dair belgelerimin 

tarafımca temin edilerek başvuru evraklarımı tamamlayacağım.  

  Staj başvurumun sunduğum belgeler ile başlatılmasını, staj bitirmede veya Avukatlık 

ruhsatı talebinde Bakanlık, YÖK ve TBB nezdinde yaşayabileceğim hukuksal sorunlara karşı 

sorumluluğun tamamen tarafıma ait olduğu hususunu kabul ve beyan ederim.  

  

 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

Okudum Anladım 

İmza : 

         



 



 



 



 

 



  

  
 

 


