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Türkiye Barolar Birli ği
Avukatlı k Staj Yönetmeliği(*)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Avukatlık
staj ının hukuk bilgilerini bilimsel verilerden
ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak
somut olaylara uygulayabilen, yargı lama süresince
yargı lama faaliyetinin yönetimine ve karar ın
oluşumuna etkin biçimde kat ılabilen, meslek ilke ve
kurallarına bağlı, hak arama özgürlü ğünün yaşama
geçmesi için u ğraş veren, insan haklanna sayg ılı,
demokrasi ve hükukun üstünlü ğünden ayrılmayan,
bağımsız ve özgür avukatlar ın yetişmesi için
hukuksal, sanatsal, e ğitsel olanaklann sa ğlanmasıdır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Barolar nezdinde
yapı lacak avukatlık staj ının yapılış amacı ile biçim
ve yöntemlerinin belirlenmesini kapsamaktad ır.

(*) 19.122001 ta ıih ve 24615 Sayı lı Resmi Gazete'de yayı mlanarak yürürlü ğe gırmi ştı r

Hukuki Dayanak
Madde 3 7 Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli

ve 1136 sayılı Avukatlı k Kanununun 23 üncü
maddesi gereğ ince düzenlenmi ştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Staja Baş vurma ve Staj Listesine Yaz ılma
Başvuima
Madde 4- Avukatlı k staj ini yapmak isteyen

aday, Baroya dilekçe ile başvurur.
Dilekçeye aşağı daki belgelerin as ı lları ile
onanmış ikişer örneğinin 'eklenmesi zorunludur.
a) Nüfus Cüzdanı,
b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden
birisinin bitirildiğ ini gösteren belge veya
lisans diploması (yabancı bir memleket
hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca,
TürkiyĞ hukuk fakülteleri program ına
göre eksik kalan derslerden ba şarılı sınav
vermiş olduklarını belgelernk
zorundadırlar.)
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c) Stajyer listesine yaz ılmak için ba şvurulan
Baronun bölgesinde ikamet etti ğini
gösterir ikametgah belgesi,
d) Stajyer adayının Avukatlık Kanununun
3 üncü maddesinin (f) bendi ve 5 inci
maddesinde yazılı avukatlığa kabule
engel hallerinin bulunmad ığına dair
imzalı bildiri kağıdı,
e) Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin
(a) bendinde yazılı hükümlülüklerinin
bulunmadığına dair arşivli adli sicil
belgesi,
f) Başvurduğu Baro levhas ına kayıtlı iki
avukat tarafindan ayn ayn düzenlenmi ş,
stajyer adayının durumu hakkında
avukatlık meslek ilke ve kurallar ına
uyacağı düşüncesini içeren bildiri
kağıtları,
g) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi
yapmaya engel vücut veya ak ı lca malul
olmadığına dair resmi bir hastanenin
uzman hekimli ğince düzenlenmi ş sağlık
raporu.
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Belgelerde eksikli ği bulunan adayın
başvurusu eksik belgeler tamamlan ıncaya kadar
işleme konulmaz.
İnceleme
Madde 5- Başvurma dilekçesinin kabulüyle
birlikte Baro başkanı levhada yazılı avukatlardan
birini, stajyer adayının avukatlık mesleğine kabul
için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve
avukatlıkla birle şmeyen bir i şle uğraşıp
uğraşmadığını araştırmak ve sonucu hakk ında rapor
düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, geçerli özürü d ışında
bu görevi kabul etmek ve en geç onbe ş gün içinde
rapor vermek zorundad ır.
Baro, adayın başvurusunun incelenebilmesi
için gerek duyduğunda, avukatl ıkla birleşmeyen bir
işle uğraşıp uğraşmadığını araştırma amacıyla,
sosyal güvenlik kurulu şlarından ve adayın özelliğine
göre ilgili ki şi veya kuruluşlardan bilgi isteyebilir.
Sağlık incelemesi
Madde 6- Bu Yönetmeli ğin 4 üncü
maddesinin (g) bendinde belirtilen rapora rağmen,
Baro, stajyer aday ının görevini sürekli olarak gere ği
gibi yapmaya engel, vücutça ve akı lca malullüğü
bulunup bulunmadığının tespiti amac ı yla sa ğlık
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incelemesine başvurabilir. Sağlık incelemesi resmi
bir hastanenin sa ğlık kurulu tarafindan yap ılır.
İlan
Madde 7- Başvurma dilekçesinin kabulü ve
işlemlerin tamamlanmasından sonra stajyer adayının
isteği ilan edilir. İlanın, işlemlerin
tamamlanmas ından itibaren en geç on gün içinde
yapılmas ı gerekir. ilan süresi onbe ş gündür. ilan,
fotoğraflı bir yazının Baronun ve Adalet
Komisyonunun bulunduğu adliye binasının uygun
bir yerine as ı lmak suretiyle yapılır. İlanın asıldığı ve
indirildiği günler Baro tarafından bir tutanakla tespit
edilir.
itiraz
Madde 8- Adayın stajyer listesine yazılma
istemine karşı , her avukat veya stajyer yahut di ğer
ilgili kişiler itiraz edebilirler.
itiraz dilekçe ile yap ılır. itiraz eden
dilekçesine kimliğini ve açık adresini yazmak
zorundadır. Dilekçeye itiraz nedenleri yaz ı lıp,varsa
kanıtları da ekler.
Karar
Madde 9- Yönetim Kurulu, itiraz süresinin
bitmesinden itibaren bir ay içinde, Avukatl ık
Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen rapor ile
dosya içinde bulunan belgeleri göz önünde
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bulundurarak adayın stajyer listesine yaz ı lıp
yazılmaması hakkı nda gerekçeli bir karar verir.
Karar ilgiliye tebli ğ edilmekle beraber, bir örneği de
incelenmek üzere dosyası ile o yer Cumhuriyet
Savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine, Baro Yönetim Kurulu
üyeleri kararın verildiği toplantıya katılıp
katı lmadıkiarına bakı lmaks ızın, karar tarihinden
itibaren, o yer Cumhuriyet Savcısı kararın kendisine
verildi ği, ilgilisi ise kararın kendisine tebli ğ edildi ği
tarihten itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilirler. Birinci fikrada yaz ılı süre
içinde bir karar verilmemi ş olması halinde talep
reddedilmi ş sayı lır. Bu takdirde bir ayl ık sürenin
bitiminden itibaren onbe ş gün içinde aday Türkiye
Barolar Birli ğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birli ğinin itiraz üzerine
verdiği kararlar, Adalet Bakanl ığına ulaşti ğı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanl ıkça karar verilmedi ği
veya karar onayland ığı takdirde kesinleş ir. Ancak,
Adalet Bakanl ığı uygun bulmad ığı kararları bir daha
görüşülmek üzere, gösterdi ği gerekçesi ile birlikte,
Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri
gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kurulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul
edildiği takdirde onaylanmış , aksi, halde
onaylanmamış sayı lır; sonuç Türkiye Barolar Birli ği
tarafindan Adalet Bakanl ığına bildirilir.
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Adalet Bakanlığını n yukarıdaki fıkra
uyarınca verdi ği kararlara karşı Türkiye Barolar
Birli ğ i, aday ve ilgili Baro; Adalet Bakanl ığının
onaylamayı p geri göndermesi üzerine Türkiye
Barolar Birli ği tarafından verilen kararlara kar şı ise,
Adalet Bakanl ığı , aday ve ilgili Baro, idari yarg ı
merciine başvurabilir.
Türkiye Barolar Birli ğine Gönderme
Madde 10- Adayın başvurusu ve
başvurusuna ekledi ği belgelerin birer örne ği, Baro
başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar
Birliğine gönderilir. Avukatl ık Kanununun 22 inci
maddesinin iki ve üçüncü fikralar ında yaz ı lı
hallerde, adayı n yanında staj yapacağı avukatın
yazılı oluruna ait belge aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mahkemelerde Staj
Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde
Staj
Madde 11- Stajyer listesine kaydı kesinle şen
aday, Baro bölgesindeki a ğı r ceza mahkemelerinden
hangisinde staj yapmak istiyorsa, Barodan alaca ğı
belge ile o yer Adalet Komisyonu Ba şkanlığına
başvurur.
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Staj Sıra ve Süreleri
Madde 12- Mahkeme ve adalet dairelerinde
staj, aşağıdaki sıra ve.sürelerde yap ı l ır;
Cumhuriyet Savc ılıkiarı nda bir ay,
Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
Asliye Ceza Mahkemesinde onbe ş gün,
Sulh Ceza Mahkemesinde onbe ş gün,
Sulh Hukuk Mahkemesinde onbe ş gün,
Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret,
İş , Tapulama dahil) bir buçuk ay,
g) icra Tetkik ve icra Dairesinde bir ay.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adalet Komisyonu gerekli gördü ğü takdirde
bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin iste ği üzerine
Ticaret, İş veya Tapularna Mahkemesinde staj
yapı lmasını Sağlar.
Staj yapı lan Baro bölgesinde idari yargı
mahkemeleri varsa; staj, Cumhüriyet Savc ı lı kları ile
idari yargı merciinde onbe şer gün olarak yap ı l ır.
Staj ın 'Yap ı lışı
Madde 13- Staj; Baronun, Cumhuriyet
Savcı s ını n ve Hakimin denetiminde yap ı l ır. Stajyer,
staj eğitim program ını aksatnıadan; duru şmalarda,
keş iflerde, soru şturrnalarda, kararı n görüşül ınesinde
ve yazılmas ında hazı r •bulunur. Kendisine verilen
dosya ve kararları inceler ve rapor haz ı rlar.

Staj yerler kendilerine verilen i şlerden
sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri,
stajyerler ve i ş sahipleri arasındaki ili şkilerde
karşı lıkl ı saygı esastı r. Stajyer meslek onurunu
zedeleyecek davranış lardan kaçı nmak zorundadır.
Adliyede yapı lan staj dönemi için, mahkeme
ve adalet dairelerinde stajyerlere ayr ı lmış bir staj
defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam
çizelgesi stajyer tarafindan her gün imzalan ır. Staj
eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen
konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler
nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan
stajyer, özrünü belgelemek ko şuluyta imza
yükümlülüğünden kurtulur. Staj sonunda devam
çizelgesi Cumhuriyet savcı sı veya hakim tarafindan
devam yönünden onaylanır.
Staj kesintisiz olarak yap ı lır. Stajyerin hakl ı
nedenlerle devam edemedi ği günler Avukatl ık
Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildi ği şekilde
tamamlattırı lır. Haklı nedenlerin kan ı tlanması
stajyerin yükümlülü ğündedir.
Staj ın yap ı ldığı yere göre Adalet Komisyonu
Başkanı ve Baro başkanı haklı bir engelin bulunmas ı
halinde, yan ında staj yaptığı avukatın da görüşünü
alarak stajyere otuz günü geçmemek üzere izin
verebilir.
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Adliyede yap ı lan staj dönemi için, bu
Yönetmeli ğin 12 nci maddesinde belirtilen sürelerin
her birinin bitiminde; stajyerin varsa devam
etmediği günleri, stajyere verilen görevleri ve
stajyerin genel olarak ilgi ve başarı derecesi ile
meslek ilke ve kurallar ına yatkınhığını belirten iki
nüsha rapor düzenlenerek, biri Adalet Komisyonuna
diğeri Barosuna gönderilir.
Mahkemelerde yap ılan staj s ırasında staj
kurulu, yoksa yönetim kurulu staj ı denetler ve
gözetir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukat Yanında Staj
Avukat Yanında Staj
• Madde 14- Avukatlık stajinin kalan alt ı ayı,
staj yap ı lan Baro levhası na kayıtlı , meslekte en az
beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kı dem hesabına
Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yaz ı lı
hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu
olan bir avukat yanında yap ıl ır. Avukatl ık
ortakl ıkiarında, bu Yönetrnelikteki ko şulları taşı yan
ortak avukat bulunması halinde staj yap ılabilir.
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Engel Durumlar
Madde 15- Yanında staj yap ı lacak avukat
hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son
soruşturma aç ı lmas ına karar verilmemi ş olmas ı veya
avukatın geçmi ş beş yı l içinde Disiplin Kurulunca
verilmi ş kesinle şmi ş bir kararla para veya i şten
ç ıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmanıış
olmas ı gerekir. Yan ı nda staj yap ı lmakta olan
avukatın, Avukatl ık Kanununun 153 üncü maddesi
gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde
i şten yasaklanmas ı halinde, Baro Ba şkanı stajyerin
hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar
verir.
Avukat Yan ında Staja Ba ş lama
Madde 16- Avukat yan ında staja
başlayabilecekleri
Adalet
Komisyonunca
bi Idirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve
olurlarını aldıkları avukat yanında staja ba ş larlar.
Baro Yönetim Kurulu, avukat yan ında staj ın
baş lamasına ilişkin yazısında, staj e ğitim program ı
hakkında bilgi vererek, staj yerin e ğitim program ına
katı lmas ının sağlanmas ını ister ve staj ın Yönetmelik
ilkelerine uygun yap ı lmas ı için alınması gereken
önlemleri, uygulanmas ı gereken staj eğitim ve
değerlendirme kurallar ını bildirir.
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Avukatın Yükümlülü ğü
Madde 17- Avukat, staj yenni hukukun
üstünlüğ ü ilkesine, meslek ilke ve kurallar ına bağl ı ,
hukuk bilgilerini somut olaylara uygulayabilecek
nitelikte, bağımsı z ve Özgür bir avukat olarak
yetiştirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük kapsam ında avukat, stajyeri
Avukatl ı k Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen
duruş malara ve cezaevi gÖrü şmelerine birlikte
gitmek, mahkemeler ve idari makamlardaki i şleri
takip etmek, dava dosyalar ını ve yazışmaları
düzenlemek imkan ını sağlayarak eğ itir. Staj yere bu
işler dışında bir i ş yüklenemez.
Avukat, stajyerin Baro e ğitim çalışmalarına
katı lmasını, devam ını ve başarısını denetlemekle
yükümlüdür.

Staj ın Yapılışı
Madde 18- Stajyer, staj eğitim çal ışmalarını
aksatmamak koş uluyla, avukatla birlikte duru şmaları
izler. Avukatın yazı l ı olur vermesi halinde bizzat
Avukatlı k Kanununda belirtilen mahkemelerdeki
duruş malara girer. Mahkemeler ve idari
makarrılardaki i şleri takip eder. Dava dosyalar ın ı
hazırlar, gerekli ara ştırmaları yapar, yazışmaları
düzenler, icra takipleri yapar, takip hukukunun
a ş amaları na eylemli biçimde katı lır. Stajyer staj ı n ı
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yaparken meslek ilke ve kuralları na ve Yönetmelikte
yel' alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.
Staj kesintisiz yap ılır. Stajyerin staj ı sıras ında
haklı nedenlere dayanarak devam edemedi ği günler,
engelin kalkmas ı ndan sonraki bir ay içinde
başvurması halinde; Mahkemelerde staj s ırasında
Adalet Komisyonu Başkanını n ve avukat yan ında
staj s ırasında ise Baro Yönetim Kurulunun karar ı ile
tamamlattırı lır. Ayrıca Baro Ba şkanı , hakl ı
nedenlerin bulunmas ı halinde, yanında staj yaptığı
avukatı n ve staj kurulunun da görü şünü alarak
stajyere otuz günü aş maniak üzere izin verebilir.
Stajyer askerlik görevini yapt ığı sırada, izinli
olarak kıtas ı ndan ayrı lmas ı halinde sivil k ıyafetle
staj ına kaldığı yerden devam edebilir.
Stajyerin Yapabileceği İşler
Madde 19- Stajyer, avukat yan ında staja
baş ladıktan sonra, avukat ın yaz ılı oluru ile onun
gözetim ve sorumlulu ğu altında, sulh hukuk, sulh
ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde
avukatın takip ettiği dava ve i ş lerle ilgili
duruş malara girebi ur ve icra müdürlüklerindeki
i şleri yürütebilir.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya
staj listesinden adını n silinmesi ile sona erer.

Stajyer, yan ı nda staj yaptığı avukatın yaz ı l ı
oluru ile dava dosyaları ndan fotokopi ve benzeri
yollarla örnek alabilir.
Stajyer ayrı ca vekaletname veya yazı l ı olur
olmaks ızın, dava ve takip dosyalar ını inceleyebilir.
Raporlar
Madde 20- Yan ında staj yap ılan avukat, ilk
üç ayı n bitiminde ve staj süresinin sonunda birer
rapor verir. Son rapor kesin rapor olup, raporlarda
stajyerin staja devam ı , mesleki ilgisi, meslek ilke ve
kurallarına yatkınlığı, katıldığı duru şmalar, yetki
belgesi ile yürüttü ğü i ş ler, yaptığı araştı rnıalar ile
uygulamalar ve benzeri çal ışmalar değerlendirilir.
Denetim
Madde 21- Baro yönetimi, staja baş lama
veya staja baş lanılan avukatın deği ştirilmesi
konusunda; yanında staj yapılacak avukatı n bu
Yönetmelikte belirlenen nitelikleri ta şıyıp
taşırnadığı, büro olanakları n ı n staj yerin eğitimine
elveri şli olup olmad ığı hakkı nda karar vermeye
yetkilidir. Ayrıca, Baro Yönetim Kurulu veya yetki
verilmesi halinde staj kumlu, staj ın devam ı süresince
stajyerin, bu Yönetmeli ğin amaç maddesinde
belirlenen eğitim programı na, meslek kurallar ına
uygun staj yap ıp yapmadığı nı denetler.
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BE ŞİNCİ BÖLÜM
Staj E ğitimi
Baronun Staj E ğitim Görev!
Madde 22- Her Baro, kendi örgütsel
oluşumu içinde, stajyerin, Özgür, ba ğı ms ız, meslek
ilkelerine bağlı , uygulamada karşılaştığı sorunları
hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlü ğü
kuralları na uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve
etkin bir yargılamaya ulaşmak, amac ıyla yargının
kurucu bir ö ğesi olarak görev yapan avukatlar
yeti ştirmek için staj eğitimi çal ışmaları yapar.
Barolar, Avukatl ık Kanunu ve
Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj
eğ itim görevinin; bilimsel ilkelere uygun ve sürekli
olarak yerine getirilmesi amacıyla Staj E ğitim
birimleri olu şturabilirler. Bu birimlerin kurulu şu,
i ş leyi ş i, yetki ve sorumlulukları ile benzeri konular
her Baronun kendi genel kurulunca bu
Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edece ği iç
Yönetmeliklerle belirlenir.
Düzenli, sistematik ve programl ı
olarak yeterli ve gerekli staj eğ itimi yaptınma
olanağı bulunmayan Barolarda staj yapan stajyerler
için bu eğ itim; Türkiye Barolar Birliğinin Ankara'da
oluşturacağı staj eğitim • birimlerinde verilir. Bu
birimlerin kurulu ş, i şleyi ş, yetki ve sorumlulukları
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Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun
hazırlayacağı Yönetmelikle belirlenir.
Staj eğ itim birimlerinde stajyerlere
itim,
avukat yan ında yap ılan staj
verilecek eğ
süresinden say ılır ve staj ın kesintisiz yap ı lacağı
kuralına aykırı olarak nitelendirilemez.

Staj Eğitiminin Temel İ lke ve Yöntemleri
Madde 23- Avukatl ı k stajinin bu
Yönetmeli ğ in amaç maddesine uygun bir şekilde
yapılabilmesi, staj yerin avukatl ık hukuku ve meslek
kuralları bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallar ını
somut olaylara uygulayabilme yeterliliklerini
arttırma avukatlık staj eğ itiminin temel ilkesidir.
Bu ilke doğrultusunda staj e ğitim
birimlerinde bir yı llık avukatlık staj ı süresi içinde
önceden hazı rlanan ve duyurulan y ıllık eğitim
programı dahilinde en az (120) saatlik bir staj
eğitimi verilir. Bu e ğ itim süresinin en az (60) saati
düzenli olarak meslek ilke ve kurallar ı ile
uygulamada avukat konularına ayrılır.
Bunların dışı nda Barolar, staj e ğitiminin nasıl
yapı lacağını , hangi konulardan olu şacağını
yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak,
çıkaracakları iç Yönetmelikte gösterirler. Ayr ıca
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seminer çal ışmaları yapılır. Panel,sempozyum gibi
kültürel etkinlikler düzenlenir.

Staj Kurulları
Madde 24- Baro Yönetim Kurulu Kanun ve
Yönetmelik gereği vermekle yükümlü olduğu staj
eğitimini daha kapsamlı ve verimli
kılabilmek,uygulamada birli ği ve kurumlaşmayı
sağlamak için staj kurulu kurmaya yetkilidir.
Staj kurulunun olu şumu, görevlendirme
yöntemi ve Baro Yönetim Kurulu tarafindan bu
kurula devredilecek yetkilerin kapsam ı ,kullanılış
biçimi, kurulun çal ışma şekli ve benzeri konular iç
Yönetrnelikte belirlenir. Staj kurulu üyesi
avukatların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten
avukat yeniden görev alabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülü ğü
Madde 25- Staj yerler meslek kurallarına, bu
Yönetmelik ve Barolar tarafından çıkarı lacak iç
Yönetmeliklere ve Türkiye Barolar Birli ği ilke
kararlarına uymakla >rükümlüdürler.
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Kimlik Belgesi
Madde 26- Staj listesine yazılan staj yere
Barosunca, Türkiye Barolar Birli ği tarafından tek tip
olarak bastırı lan seri numaralı resimli Stajyer
Avukat Kimlik Belgesi verilir. Staj bitim belgesinin
verilmesi ya da staj listesinden silinme hallennde
verilen kimlik geri alınır.
Dosya Tutma Yükümlülü ğü
Madde 27- Staj eğitim birimlerinde her
stajyer için bir dosya aç ılır. Staj listesine yaz ılma
aşamas ına kadar sunulan ve oluş turulan belgeler ile
staj eğitimi aşamas ında staj yerin devam ve eğitimine
yönelik her türlü bilgi ve belge bu dosyada saklan ır.
Staj eğ itiminin tamamlanmas ı ile bu dosya Baro
Yönetim Kuruluna sunulur.
Staj in Uzamas ı
Madde 28- Mahkeme ve savcılık raporları
ile yanında staj yapılan avukatın raporlarında veya
Baroların staj eğ itiminde yetersizli ği belirlenen
staj yerin staj ı, staj kurulunun önerisi ile Baro
Yönetim kurulu kararıyla altı aya kadar uzat ılabilir.
Staj Eğitiminin Tamamlanmas ı
Madde 29- Staj eğitiminin tamamlanmas ından sonra staj yere staj e ğitimi bitirme belgesi
verilir. Bu belgenin verilmesi için; stajyerin e ğitim
programına katılmış olması gerekir. Ayrıca katıldığı
zorunlu ve seçimlik e ğitim çalışmalarından yazılı

sözlü anlatı m, hukuksal niteleme, meslek ilke ve
kurallarına uygunluk yönünden ba şarılı bulunmuş,
bireysel çal ışma raporunun kabul edilmi ş olmas ı,
avukatlığı mesleğin saygılığına ve bu Yönetmeliğin
amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak
yapacağı na yönelik kanaat uyandırmış olması
gerekir.
Staj Bitim Belgesinin Alınması
Madde 30- Baro Yönetim Kurulu staj
süresini tamamlayarak staj e ğitimini bitirme
belgesini alan staj yere, staj dosyas ındaki belge ve
raporları inceleyerek yeterli bulduğu takdirde,
yapacağı ilk toplantıda staj bitim belgesi verilmesi
konusunda karar verir.
Staj ın Nakli
Madde 31- Staj ın nakli mümkündür. Bu
konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70 inci
maddelerinin, staja ayk ırı düşmeyen kurallan
uygulan ı r. Nakil ile gelinen Baroda staj eğitimini
kısmen veya tamamen ald ığı anlaşılan stajyerin staj
eğitiminden kı smen veya tamamen muaf tutulmas ı
mümkündür.
Staj Listesinden Silinme
Madde 32- Avukatl ık staj ı için Avukatl ık
Kanununun ve Yönetmeli ğin öngördüğü şart ve
nitelikleri yitirenler, esasen bu şart ve niteliklere
sahip
olmadıkları
staja
başladıktan
sonra
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anlaşılanlar,staj listesinden silinme isteminde
bulunanlar, staj ın kesintisiz yap ılacağı kuralına
uymayanlar, meslek kurallarına ve Yönetmelik ile
belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen
uymamakta ısrar gösterenlerin ad ı, Baro Yönetim
Kurulu kararı ile staj listesinden silinir.
Baro Yönetim Kurulunun listeden silmeye
dair kararı ile staj yerin itiraz ı konusunda Avukatl ık
Kanununun 71 inci maddesindeki usul uygulan ır.
Geçici Madde - Baroların 1/1/2002 tarihine
kadar bu Yönetmeliğe uygun staj e ğitim
programlarını yapmaları zorunludur.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu yürütür.

22

TBB Yayı n No: 22

