
 

BARO BAŞKANLIĞI’NA 
                 AYDIN 

 
   ………………………………….. Üniversitesi ……………… Hukuk Fakültesi 

mezunuyum. Baronuz çevresinde Avukatlık stajımı yapacağımdan gerekli işlemin yapılmasını 

saygıyla arz ederim. 

           ….. / …. / 202… 

 
Adres  :        
 
…………………………………………………     ……………………………. 
                 İMZA 
………………………………………………… 
 
   ………………………… 
 
Tel Ev  : 0 - ……. - ………………. 
 
Tel Cep : 0 - ……. - ………………. 
 
 
 
 
   
   Baromuz çevresinde stajını yapmak isteyen  …………………..……………… nin 

talepnamesi 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 18. maddesi gereğince bir itiraz varsa 15 gün 

içinde baromuz başkanlığına yazılı olarak bildirilmesini temin amacıyla ilan olunur. 

 

           ….. / …. / 202… 

 

          Av. ………………………… 
                 

         AYDIN BAROSU BAŞKANI 
 

 
 
 
  Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak üzere başvuran ……………………..      

……………………………… nın talepnamesi [ 15 ] gün süre ile asılı kaldıktan sonra hiçbir itiraz 

olmadan indirilmiştir. 

 

           ….. / …. / 202… 
 
          Av. ………………………… 
                                                      AYDIN BAROSU BAŞKANI 
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    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

    AYDIN 

 

  Aydın Barosu çevresinde avukatlık stajını yapacağımdan adli sicil kayıtlarına 

geçmiş sabıkamın olup olmadığının bildirilmesini saygıyla arz ederim. …. / ….. / 202…. 

 

 

Adres  :        
 
…………………………………………………     ……………………………. 
                 İMZA 
………………………………………………… 
 
        ………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… nin adli sicil fişlerinde hükümlülük kaydına rastlanılmamıştır.  

Arz olunur.   ...... / ….. / 202….. 

          Adli Sicil Memuru 

 

 

 

 

 

İş bu belge isteği üzerine kendisine verilmiştir. 

          …….. / …… / 202….. 

             CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA 

AYDIN 

 

  Baronuz çevresinde Avukatlık stajımı yapacağımdan, 1136 sayılı yasanın 3/f ve 

5/a maddesinde yazılı olduğu üzere;  

  Avukatlığa engel halimin bulunmadığını, kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir 

suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden yahut kasdi bir cürümden bir yıl veya daha 

fazla süreli hapis cezası ile hüküm giymediğimi beyan ve arz ederim. …… / ….. / 202…. 

 

Adres  :        
 
…………………………………………………     ……………………………. 
                 İMZA 
………………………………………………… 
 
        ………………… 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA 

AYDIN 

 

  Baronuz çevresinde Avukatlık stajımı yapacağımdan, 1136 sayılı yasanın 3/f ve 
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…………………………………………………     ……………………………. 
                 İMZA 
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        ………………… 
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R A P O R 

Adı ve Soyadı  : ………………………………………………………….. 
 
Baba Adı   : ………………………………………………………….. 
 
Doğum Yeri   : ………………………………………………………….. 
 
Doğum Tarihi  : ….. / ….. / …….. 
 
 

   Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………………………………. nın yapılan 

muayenesinde Avukatlık yapmasına engel akli, ruhi ve bedeni bir arızası olmadığını, sari ve 

salgın hastalıklardan selim bulunduğunu bildirir rapordur. …… / …… / 202…. 

 

          SAĞLIK OCAĞI 

         DR. ……………………………………….. 
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R A P O R 

Adı ve Soyadı  : ………………………………………………………….. 
 
Baba Adı   : ………………………………………………………….. 
 
Doğum Yeri   : ………………………………………………………….. 
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          SAĞLIK OCAĞI 

         DR. ……………………………………….. 
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FOTO 

 
MÜHÜR 
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MÜHÜR 

 



 

BARO BAŞKANLIĞI’NA  

AYDIN 

    Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak isteyen …………………  

…………………………………… tanır ve kendisini Baromuza takdim ederiz. ……. / …… / 202….. 

 

       AVUKAT          AVUKAT 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA  

AYDIN 

    Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak isteyen …………………  

…………………………………… tanır ve kendisini Baromuza takdim ederiz. ……. / …… / 202….. 

 

       AVUKAT          AVUKAT 
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    BARO BAŞKANLIĞI’NA  

AYDIN 

    Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak isteyen aşağıda açık 

kimliği yazılı adayın, Mahkemeler nezdindeki stajını tamamlamasından sonra, yanımda staj 

yapmasını kabul ettiğimi beyan ve arz ederim. ……. / …… / 202….. 

 

                  AVUKAT 

STAJYER KİMLİĞİ : 

Adı ve Soyadı : ………………………………………….. 

Baba adı  : ………………………………………….. 

Adresi   : …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

Tel Ev        : 0 - …….… - ……………………….. 

Tel Cep       : 0 - …….… - ……………………….. 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA  

AYDIN 
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                  AVUKAT 

STAJYER KİMLİĞİ : 

Adı ve Soyadı : ………………………………………….. 

Baba adı  : ………………………………………….. 

Adresi   : …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

Tel Ev        : 0 - …….… - ……………………….. 

Tel Cep       : 0 - …….… - ……………………….. 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA 

AYDIN 

 

    Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak üzere başvuran 

……………………………………………………… hakkında 1136 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 

bir rapor vermem istendiğinden, yapılan soruşturma sonucuna göre; 

    Adı geçen stajyerin gerekli nitelikleri taşıdığını, Avukatlıkla 

bağdaşmaz bir işle uğraşmadığını arz ederiz. ……… / …… / 202…. 

 

          A V U K A T 
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BARO BAŞKANLIĞI’NA 

AYDIN 

 

    Baromuz çevresinde Avukatlık stajını yapmak üzere başvuran 

……………………………………………………… hakkında 1136 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 

bir rapor vermem istendiğinden, yapılan soruşturma sonucuna göre; 

    Adı geçen stajyerin gerekli nitelikleri taşıdığını, Avukatlıkla 

bağdaşmaz bir işle uğraşmadığını arz ederiz. ……… / …… / 202…. 
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AYDIN BAROSU 

AVUKAT STAJYERLERİ SOSYAL AKTİVİTE BİLGİ FORMU 

KİMLİK BİLGİLERİ 

AVUKAT STAJYERİN ADI VE SOYADI  

ADRESİ  

EV TEL 
 

CEP TEL 
 

KAN GRUBU  
 

E - MAİL ADRESİ  

SOSYAL ETKİNLİKLERİ 

İLGİ ALANLARI İLGİ DÜZEYİ 

FUTBOL SEYİRCİ  [    ]           OYNAR  [    ]      VARSA LİSANS 

TİYATRO SEYİRCİ  [    ]           OYNAR  [    ] 

BİLARDO SEYİRCİ  [    ]           OYNAR  [    ] 

SATRANÇ SEYİRCİ  [    ]           OYNAR  [    ] 

BRİÇ SEYİRCİ  [    ]           OYNAR  [    ] 

DİĞER SPOR KOLLARI 
 

RESİM-KARİKATÜR-YAZI 
 

MÜZİK 
 

DİĞERLERİ 
 

YABANCI DİL 
 

 

 

 



 

 

BARO BAŞKANLIĞI’NA 

AYDIN 

 

    Baromuz bünyesinde kurulu bulunan komisyonlardan aşağıdaki 

listede işaretlediğim komisyonlarda çalışmak istiyorum.  

 

Bilgilerinize arz ederim. ……… / …… / 202…. 

 

         Stj.Av. …………………………… 

 

         İmza :  

 

Tel Cep : 

Tel Ev  : 

Tel İş  :  

 
  1-KADIN HAKLARI KOMİSYONU 

  2-ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU  

  3-SOSYAL ETKİNLİKLER VE KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU 

  4-ÇEVRE KOMİSYONU 

  5-HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU 

  6-İNTERNET, BİLİŞİM VE YAYIN KURULU KOMİSYONU 

  7-AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU 

  8-İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 

  9-AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 

 10-YASAMA, MEVZUAT, İÇTİHAT ARAŞTIRMA VE SEMİNER KOMİSYONU 

 11-ATATÜRK VE CUMHURİYET DEVRİMLERİ KOMİSYONU 

 12-ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU 

 13-SPORTİF FAALİYETLER VE SPOR HUKUKU KOMİSYONU 

 14-KAT MÜLKİYETİ HUKUKU KOMİSYONU 

 15-TAHKİM KOMİSYONU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 

AYDIN DEFTERDARLIĞI 

…………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE 

  

Aydın Barosu Nezdinde Avukatlık Stajına başlayacağımdan Yazılacak Karar için 

132,30 TL Damga Vergisinin tarafımdan ödenmesi gerekmektedir. 

 

 Gerekli İşlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ……. / …….. / 202.. 

 

          Ad – Soyad / İMZA 
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AYDIN BAROSU AVUKAT STAJYERLERİNİN 
STAJA BAŞLAMA, ÇALIŞMA ve GÖZETİMLERİNE  

İLİŞKİN İÇ YÖNETMELİK 
GENEL OLARAK: 
Madde - 1:  Aydın Barosunda avukatlık stajını yapanlar için düzenlenen bu iç 
yönetmelik, isteklinin staj yapmak üzere staj listesine yazılmak istediğinden staj 
bitimine kadar uygulanır. 
Madde – 2:  Avukatlık stajı C.Başsavcılığı, mahkemeler ve avukat yanında 
olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajyer, bu iki bölüm çalışmalarında iç yönetmelik 
hükümlerine göre çalışır, gözetilir, eğitilir ve denetlenir. 
Madde – 3:  Stajyerin eğitimi ve gözetimi yönetim kurulu tarafından yapılır. 
Yönetim Kurulu, bu görevi kendi üyeleri arasından seçilecek bir kurula bırakabilir. 
Bu kurula Staj Kurulu denir. 
AMAÇ: 
Madde – 4:  Amaç, stajyerin iyi yetişmesi, staj düzeninin eşit ve hakça 
uygulanmasıdır. 
STAJ LİSTESİNE YAZILMA: 
Madde – 5:  Staj listesine yazılmak için yapılacak başvuru, başvuruya 
eklenecek belgeler ve adetleri, başvurunun incelenmesi, rapor alınması, isteğin 
ilanı, yazılma veya yazılmama kararı, karara itiraz konularında 1136 sayılı 
Avukatlık yasasının 15. 16. 17. 18. 19. 20. maddeleri ile Avukatlık Yasası 
Yönetmeliğinin 13. 14. 15. 16. 17. maddeleri aynen uygulanır. 
STAJA BAŞLAMA: 
Madde – 6:  Baro Yönetim Kurulu staj listesine yazılma isteğinin 15 gün süre 
ile ilanından sonra, isteğin kabulü veya reddi konusunda 9 gün içinde bir karar 
vermek zorundadır. Bu süre içinde bir karar verilmemiş ise istek reddedilmiş 
sayılır.  
          Staj için başvuru anında stajyerin aranan koşulları taşıması 
zorunludur. Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar, itiraz staj listesine yazılmayı 
durdurur. Staja başlama ile stajyere resimli kimlik belgesi ve staj devam karnesi 
verilir.  
STAJ DEFTERİ DÜZENLENMESİ: 
Madde – 7:  Stajyerliğe kabul edilenler için Baro İdari İşler Müdürlüğünce staj 
defterinde bir sayfa ayrılır. Burada stajyerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve 
tarihi, başvuru tarihi, hangi avukat nezdinde staj yapacağı, gözetleme avukatı, 
mahkeme ve adalet dairelerinde stajı hangi gün başlayıp hangi gün bittiği, staj 
süresince katılmış olduğu konferans, pratik kurslar ve paneller ile staj süresince 
aldığı görevler belirtilir. Sayfanın sağ üst köşesine stajyerin fotoğrafı yapıştırılır.  
Madde - 8:  Staj defterine stajyerin mahkeme ve adalet dairelerindeki staja 
başlama ve bitim tarihleri, varsa ara verme tarihleri stajyerin bölüm değiştirip 
stajyerin Baro İdari İşler Müdürlüğü’ne yapacağı başvuru ile İdari İşler Müdürünce 
günü gününe doldurulur. Stajyer bölüm değiştirme tarihini bildirmek zorundadır.  

  Stajyerin katılmış olduğu konferans, pratik kurslar, panellerle ilgili 
bölüm gözetimle ilgili üye tarafından doldurulur. 
   Stajyerin staj süresince almış olduğu görevlerde Staj defterinde 
kendisine ayrılan sayfada ayrıca gösterilir. 
STAJIN YAPILIŞI: 
A- Mahkeme ve Adalet Dairelerinde Staj; 
Madde - 9:  Avukatlık stajının ilk 6 ayı Mahkeme ve Adalet Dairelerinde yapılır.  
  Staj listesine yazılması kesinleşen stajyer yapması gereken, ağır 
ceza mahkemesinin bağlı bulunduğu adalet komisyonuna barodan alacağı belge 
ile başvurur. Adalet komisyonunu belirleyeceği mahkeme ve adalet dairelerinde 
belirtilmiş gün ve sürelere göre stajına devam eder. 
Madde - 10: Staj, C.Başsavcısı veya yargıcının yahut staj gören daire amirinin 
denetiminde ve adalet komisyonunun gözetiminde yapılır. Ancak bu bölümdeki 
stajı sırasında baro yönetiminin vereceği görevleri de yerine getirmek zorundadır. 
Stajyer görev yaptığı daire amirinin, hakimin ve C.Başsavcısının yardımcısıdır. Bu 
konuda bir yardımcıdan beklenen çaba ve özenle çalışmak, avukatlık mesleğinin 
onuruna yakışır biçimde kendisine verilen görevleri yapmak zorundadır. Stajyer 
duruşma ve çalışmanın devamı süresince stajyerlere ayrılmış yeri terk edemez. 
  Stajyer duruşma ve çalışmalarla ilgili notlar alıp bu notları yargıç, 
savcı ve ilişkili bulunduğu gözetimci avukatın yardımı ve bilgisiyle değerlendirir. 
Stajyer staj süresince günlük çalışmalarında varsa baro kitaplığından veya 
gözetimci avukatın kitaplığından yararlanabilir.  
  Stajyer duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararların 
görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunur. Kalem işlerinde görevlilere bilgi 
edinme ve eğitimine katkıda bulunduğu ölçüde yardımcı olur. 
Madde - 11: Stajyer, staj yaptığı yere her gün gelmek ve staja aralıksız devam 
etmek zorundadır. Günlük devamı, staj yapılan yer kaleminde bulundurulan 
günlük imza kartonuna attırılacak imza ile kanıtlanır. Stajyerlerin devamı görevli 
kurum üyeleri ile gözetimci avukat tarafından denetlenir. Gerek duyulduğunda 
denetim sonucu, raporla baro başkanlığına duyurulur. 
  Stajyerin günlük devamı mahkeme ve adalet dairelerindeki 
devrede yürürlülükteki hükümler ve tatbikata göre ilgili mercilerce avukat 
yanındaki devrede yanında staj gördüğü avukat tarafından sağlanır.  
  1136 sayılı Avukatlık Yasasının 12. maddesindeki ayrık 
hükümlerden yararlanarak staj yapanların; iş ve görevleri nedeniyle staja 
edemeyecekleri gün ve saatler, stajyerlerce belgelendirilmek suretiyle 
belgelendirdiği zamanlar için devam zorunluluğundan ayrı tutulur. 
  Devamsızlığı saptanan stajyerin devamsızlık süresine ilişkin günler 
staj süresinden düşülür. 
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B – Avukat Yanında Staj; 
Madde - 12:   Avukat yanında staja başlayabilecekleri C.Başsavcılığınca baroya 
bildirilenler, evvelce başvuruda gösterdikleri ve olurunu aldıkları en az beş yıllık 
kıdemi olan bir avukat yanında stajın arta kalan 6 aylık bölümü için staja başlarlar. 
  Baro başkanının, yönetim kurulu üyelerinin isteği veya gözetimci 
avukat ile ilgilinin başvurusu üzerine, baro yönetim kurulu, stajın başvuruda 
gösterilen başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir. Bu konuda 
gerekçede göstermek zorunda değildir. 
Madde – 13:  Stajyer, yanında staj yapacağı avukatın bürosuna her gün iş 
saatlerinde devam zorundadır. Bu yönetmeliğin 11. maddesinin 4.fıkrasında 
gösterilen aykırılık hükmü, bu bölümde de uygulanır. 
Madde – 14: Stajyer avukatın yardımcısıdır. Stajyer bu bölümdeki staj 
süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, avukat tarafından verilen işleri 
yapmak, dava evrakını düzenlemek zorundadır. Stajyer, bürodaki dosyaları inceler, 
staj süresince öğrendiği bilgileri meslek sırrı olarak saklar. 
Madde – 15:  Avukat, yanında staj yapan stajyerin 3-6 aylık dönemleri sonunda 
yaptığı çalışmaları, nitelik ve yetenekleri konusunda rapor düzenleyip Baro 
Başkanlığına vermek zorundadır. 6 ay sonunda verilecek rapor kesin rapordur.  
GÖZETİMCİ AVUKAT: 
Madde – 16: Avukat yanında staja başlayan stajyer, Baro Başkanlığına 
başvurarak yönetim kurulu üyelerinden, adli Müzaheret Başkanı veya Disiplin 
Kurulu Üyelerinden hangisinin gözetimi altında staja devam edeceğini öğrenir. Bu 
yönetim kurulu üyesi, Disiplin Kurulu Üyesi stajyerin gözetimi hususunda yanında 
staj yaptığı avukat ile işbirliği yapar, gözetim ile görevli üye gerek gördüğü 
konularda denetlemelerinin sonucunu bir rapor ile Baro Başkanlığına bildirir. 
Madde – 17: Stajyer, stajı süresinde karşılaştığı sorunları ve staj ile ilgili 
çalışmalarını gözetimci avukata iletir. Gözetimci avukat stajyeri denetlemekle 
yükümlüdür. 
STAJYERİN EĞİTİMİ: 
Madde – 18: Baro Yönetim Kurulu, gerektiğinde hukuk fakülteleri öğretim 
üyeleri, yargıçlar ve avukatlardan oluşan bir eğitim kurulunun da yardımlarıyla 
stajyerlere uygulanacak eğitim programını saptar. Stajyerlerin eğitimi sırasında 
birlikte yapılacak çalışmalar yanında, saptanacak konuda stajyerlerce yapılması 
istenecek araştırma ve inceleme raporu ve tezi ile yer alır. Baro Yönetim Kurulu, 
eğitim programı çerçevesinde stajyerlerin genel sorunları ile ilgili olarak 
belirlenecek günlerde periyodik toplantılar yapar. 
STAJYERLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI: 
Madde – 19: Stajyer tüm stajı süresince Baro Yönetim Kuruluna karşı 
sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilecek görevleri tam ve 
eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, Yönetim Kurulunun 
hazırlayacağı eğitim programları çerçevesinde, eğitim programlarına katılmak 

zorundadır. Eğitim programı çerçevesinde verilecek konularda hazırlanmak ve 
bunları gerek rapor olarak, gerekse konuşmacı olarak sunmakla görevlidir.  
Madde – 20: Yönetim Kurulu, stajın bitmesinden önceki üç ayın başında 
stajyerlere hazırlanmak üzere bir konu verir. Kurulun izni ile bu konuyu stajyer de 
seçebilir. Stajyer bu konunun inceleme sonucunu uygun bir raporla bildirir. Stajın 
bitiminden 15 gün önce verilecek bir rapor, avukatlık Yasası’nın 25.nci maddesine 
göre yapılacak işlemde nazara alınır.  
Madde – 21: Adli ara vermede staj işlerinin aksamaması için gerekli önlemler 
Baro Yönetim Kurulunca alınır.  
Madde – 22: Stajyerin devamsızlığı ancak sağlık özürlerini gösteren hekim 
raporuna dayanırsa kabul edilir. 15 günü geçen devamsızlıkların belgelenmesi 
ancak hastaneden alınacak raporla olasıdır. Mücbir neden ve olağan üstü 
durumlar belge ile kanıtlanır. Bu nedenle stajyere eksik kalan stajı tamamlatılır. 
Madde – 23:  Stajyerler, stajlarının devamı süresince, yasa ile izin verilmiş 
dışında ücret karşılığı iş göremezler. Stajyer staj stajı süresince yasak edilmiş bir 
işte çalıştığı saptanırsa, stajı yakılır. Bu yoldan staj yapanların yeniden staj için 
başvurmalarında bu durum manevi nitelik yönünden göz önüne alınır. 
STAJIN NAKLİ: 
Madde – 24:  Staj naklinde Avukatlık Yasası’nın 68. 69. 70. maddelerinin staja 
uyan hükümleri uygulanır. 
STAJIN SONA ERMESİ: 
Madde – 25: Baro Yönetim Kurulu staj süresinin dolmasına ve kesin raporun 
verilmesine izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında 
mahkeme ve adalet dairelerinin sorumluluklarınca verilecek raporlar, staj 
gözetimci avukatı ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilecek raporlar ve 
staj kurulunca düzenlenen görüşme tutanağını inceler. Raporlar, görüşme 
tutanağının ve staj dosyasındaki belgeleri yeterli gören Yönetim Kurulu, stajyerin 
avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine dair karar verir. 
Aksi halde stajı 6 ay daha uzatır. Stajın uzatılmasına ilişkin karar kesindir. 
YÜRÜRLÜLÜK: 
Madde – 26: Bu yönetmeliği Aydın Barosu Yönetim Kurulu uygular. 
Madde – 27: Bu yönetmelik Aydın Barosu Yönetim Kurulunun kararı ve Baro 
dergisinde kabul ve yayımlandığı tarihten itibaren uygulanır.  
Madde – 28: Yirmi sekiz maddeden oluşan bu yönetmelik Aydın Barosu 
Yönetim Kurulunun 6.3.1991 ve 991/21 sayılı oturumunun 43.maddesinde 
görüşülüp kabul edilmiştir. 
 
 
 
 
 


