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Türkiye Barolar Birliği
Staj Kredi Yönetmeliği(*)
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine
Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve
koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır.
Amaç
Madde 2- Bu yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve
koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme
şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi
ödemelerinden sonra arta kalan miktarın avukatlara
destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için Barolar
ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve
kullanım esaslarının belirlenmesidir.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği
düzenlenmiştir.

(*) 19. 12.1001 tarih ve 2-l615 Sayılı Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe ginniştir
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İKİNCİ BÖLÜM

Kredinin

Kaynağı

Kredinin Kaynağı
Madde 4- Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı
olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve
Avukatlık Kanununun Geçici 13 ncü ve Geçici
17 nci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini
kullanan dava vekili ve dava takipçiterinin yetkili
merciiere sunduktan vekaletnaıne veya yetki
belgelerinin asıl ve suretlerine yapıştınlacak pul
bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden
oluşacak fon ve bunların getirilerinden oluşur.
Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum
ve kuruluşlar da vekaletname ya da yetki belgesi
asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.
Yapıştınlacak

Pulun Bedeli
5- Vekalctname, yetki ve benzeri belgelere
yapıştınlacak pulun bedeli, pulun yapıştınldığı
tarihte yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer
alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç
tarifesinde beliıiilen miktar kadardır.
~'ladde

Pullann Basımı
Madde 6- Staj kredi

pulları

Türkiye Barolar

Birliği

tarafından bastırılır.

Pullann Dağıtımı
Madde 7- Staj kredi pulların m, bedeli karşılığı
barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel
karşılığında
bir
kuruluşa
yaptırılması
da
mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Miktarının Belirlenmesi
Kredinin Miktarı
Madde 8- Her yıl Ocak ayında Staj Kredi
Fonu'ndan stajyerlere verilecek kredinin miktarı
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca
belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; BaraJarda staj
yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para ve
Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer
alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç
tarifesinde belirlenen o yıla ait miktar göz önünde
bulundurul ur.
Belirlenecek
tarihinden sonra staj

yenı

miktar,

eğitimine

belirleme

başlayanlara

uygulanır.

Belirlenen yeni miktarın önceki
dönemden fazla olması durumunda kredi alan
stajyer, kredi alma için öngörülen biçimsel koşulları
yerine
getirmesi
halinde
aradaki
farktan

yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stajyerin Krediden Yarariandıniması
Kredi Başvurusu
Madde 9- Krediden yararlanabilmek için her hangi
bir Baronun staj listesine yazılmış olmak gerekir.
Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru forınunu
daldurarak diğer belgelerle birlikte listesine yazılı
olduğu Baroya başvurur.
Stajyerin beyanına güven esas olmakla
birlikte; Baro gerek gördüğünde, forında yazılı
beyanların doğruluğunu araştırabilir. Baro, başvuru
dosyasını
Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle
gönderir.

Eklenecek Belgeler
Madde 10- Kredi başvurusuna;
Başvuruya

a) Türkiye

Barolar

hazırlanmış başvuru
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Birliği

formu,

tarafından

b) Staj yapılan Barodan alınacak staj
listesine yazıldığını gösterir yazı,
c) Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, gen
ödemenin biçimi ve tebligat adresi gibi
konuların yer aldığı taahhütname,
d) Taahhütnarnede belirtilen borç miktarını
ve faizini kapsayacak miktarda müşterek
müteselsil sorumluluk esasını ıçeren
Barodan onaylı kefaletname.
Kredi borcuna güvence olarak alınan
taahhütname ve kefaletnamedeki miktarın aylık
kredi miktarının arttırılması halinde arttırılan kredi
olanağından yaralanmak isteyen stajyer, arttırılan
kredi tutarı kadar ek kefaletname ve taahhütname
verir. Bu yükümlülük yerine getirilmediği sürece
evvelce taahhüt edilen tutar kadar ödeme yapılmaya
devam olunur.

Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi
Madde ll- Barolara yapılan kredi başvuruları
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye
Barolar Birliği kredi istemının yararlanma
koşullarına uygunluğunu denetler ve en geç otuz gün
içinde istemin kabul veya reddine ilişkin kararını
ilgili Baroya bildirir.
Kredi Süresi
Madde 12- Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep
tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince
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verilir. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde
uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir.
Ancak, Avukatlık Kanununun 25 nci maddesinde
yer alan stajın uzatılınası durumlarında uzayan süre
için kredi verilmez.

Kredinin Ödenmesi
Madde 13- Kredi başvurusu kabul edilen stajyere
kredi tahsis numarası verilir ve stajyerin kayıtlı
bulunduğu Baronun bulunduğu yerdeki bir bankada
adına bir hesap açılır. Kendisine ve Barosuna
bildirilir. Kredi, staj süresince ilgili hesaba aylık eşit
taksitler halinde yatınldığı tarihte stajyere ödenmiş
sayılır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından krediden
stajyer hakkında bir dosya açılır ve
tüm kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır.
Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya
içeriği esas alınır.
yaratandırılan

Stajın Nakli
Madde 14- Stajyerin, stajını bir başka Baroya
nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder.
Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden Barolar,
nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine
en seri iletişim araçları ile bildirirler.

Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine,
nakli yapılan stajyerin Barosunun bulunduğu yerdeki
bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder.

BEŞİNCi BÖLÜM

Kredinin

Durdurulması

Ve Kesilmesi

Durdurma Nedenleri
Madde 15- Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak
tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği
hallerde, bu durum Barosu tarafından Türkiye
Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi
ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra
ödemelere kaldığı yerden devam edilir.
Kredinin Kesilme Nedenleri
Madde 16- Kredi almakta olan stajyerin kredi
almaktan vazgeçmesi, bir başka Baroya nakil
dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi,
staja başlama anındaki niteliklerini yitinnesi, kredi
isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya
beyanlarının
aksiniıı
ortaya çıkması, stajyerin
Baronun
düzenlediği
eğitim
çalışmalarına
katılmaması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği
çıkartılan Yönetmelikler ile Meslek Kurallarında
gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen
görevlerin yerine getiıilmemesi gibi durumlarda,
kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi

borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan
otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal
faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve
müteselsilen tahsil edilir.
Soruşturma Yapılması

Madde 17- Stajyerin kredi almasına engel bir durum
ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu Baro
tarafından soruşturulur. Soruşturma süresince kredi
verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu
verilen karar Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve
stajyere tebliğ edilir. Stajyer onbeş gün içinde bu
karara karşı Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.
Kredinin
kesilmesine
ilişkin
karar
kesinleştiği tarihte kredi borcu muaccel hale gelir.
Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine
ve savunma hakkına ilişkin kuralları burada da
geçerlidir. Ayrıca soruşturma sonucunda verilen
kararda kredi başvurusunun yapılması aşamasında
yapılan beyanların aksi saptandığında Avukatlık
Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrasındaki
kuralda saklıdır.
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ALTINCI BÖLÜM
Kredi Borcunun Tespiti, Ödenmesi Veya
Silinmesi
Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi
Madde 18- Stajyere aylık olarak ödenen kredi,
ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç
olarak yazılır. Geri ödeme miktarı; muacceliyet
tarihindeki borç miktanna faiz olarak geçmiş bir
yıllık süredeki TÜFE oranındaki artış ilave edilmek
suretiyle tespit edilerek, stajyere ve kefillerine
bildirilir.
Kredi Borcunun Ödenmesi
Madde 19-Stajyerin kredi borcu, staj bitim
tarihinden itibaren onbeş ay sonra muaccel hale gelir
ve geri ödemeler muacceliyet taıihinden itibaren
oniki eşit taksitle yapılır.
Kredi borcundan, kefiller de
müteselsilen sorumludur.

müştereken

ve

Avukatlık

Kanununun 25 nci maddesi
nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme
başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Aylık Taksitlerin Ödenmemesi
Madde 20- Kredi borçlusunun, herhangi bir borç
taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde
kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde
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ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya
bu süre içinde de borç ödenmezse borcun
tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet
tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu
ve ketillerinden müşterekcn ve müteselsilen tahsil
olunur.
rağmen

Kredi Borcunun Silinmesi
Madde 21- Stajı sırasında veya geri ödeme süresi
içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede
sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin
sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların
ödenmeyen kredi borçlan silinir. Bu silinmeden
ketllleri de yararlanır.
YEDiNCİ BÖLÜM

Kredilerden Arta Kalan

Miktarın Kullanımı

Kredilerden Arta Kalan Miktar
Madde 22- Pul bedellerinden, geri ödemelerden,
bunların
değerlendirilmesinden
ve bağış gibi
yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın,
dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık
mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak
için kullanılır.
Dağıtım Esasları

Madde 23- Kredi ödemelerinden aı1a kalan miktarın
belirlenebitmesi ıçın Türkiye Barolar Birliği
tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki
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yılın

kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul
bedelinin ve olası kredi İstekiisi stajyer sayısının da
belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan
miktarın;
%25'i Türkiye Barolar Birliği'nin
hesabına, %30'u da Barolar arasında eşit olarak
paylaştırılıp Baroların hesabına yatırılır.
Kalan
miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle Baro
levhasında kayıtlı avukat sayısına oranlanarak
Baroların hesabına yatırılır.
Kullanım Esasları

Madde 24-Barolar, Staj Kredi Fonu'ndan

aktarılan

paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı avukatların

ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek
içi eğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve
Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin
gerçekleşmesine öncelik verirler.
Aktarılan miktarın
Baroların

ne şekilde kullanılacağı
iç Yönetmeliklerinde belirlenir.
SEKİZİNCi BÖLÜM
Çeşitli

Hükümler

Tebligat Adresi
Madde 25- Kredi alan veya kredi borçlusu
sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kcfillcri, kredi
başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri
adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten
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bir hafta içinde yazılı olarak bildinnedikleri takdirde
bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Geçici Madde 1- Avukatlık Kanununun 27 nci
maddesi gereği 10.05.2001 tarihinden itibaren tahsil
edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki
birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını
karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı
yapılamaz.

Kredi dağıtırnma
itibaren başlanır.

01.01.2002

tarihinden

Yürürlük
Madde 26- Bu Yönetmelik
yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27- Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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