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SİVAS BAROSU STAJ KURULU ve STAJ EĞİTİM YÖNERGESİ 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1 – Bu yönerge ; 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 
1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda; Sivas Barosu Avukat stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve 
gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer avukatların eğitimine ilişkin ilke ve kuralları ve bu çalışmaları 
sürdürecek Staj Kurulunun, kuruluşuna, çalışma yöntemine, yetkilerine ve kurulca alınacak kararlarda 
uyulacak temel ilkelerin saptanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 2 – Bu yönetmelik; Avukatlık Kanunu’nun22, 23, 95/2-9-15.ve ilgili maddeleri ile  TBB Avukatlık Staj 
Yönetmeliğinin 22,23,24,25 ve 28. Ve diğer ilgili maddeleri gereğince düzenlenmiştir. 

TANIMLAR 

Madde 3 –      

Bu yönergede geçen tanımlarda:   

Yönerge; Sivas Barosu Staj Kurulu Ve Staj Eğitim Yönergesini, 

Baro; Sivas Barosu’nu, 

Yönetim; Sivas Barosu Yönetim Kurulu’nu, 

Kurul; Sivas Barosu Staj Kurulu’nu, 

Başkan; Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen, Sivas Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı, 

Yazman; Staj Kurulu üyeleri arasından komisyon tarafından seçilen Sivas Barosu Staj Kurulu 
Yazmanını,              

Stajyer; Sivas Barosu’na kayıtlı stajyer avukatı, 

Stajyer Temsilcisi; Staj kurulu ve stajyerler arasında koordinasyonu sağlamak, kurul tarafından verilecek 
görevleri yerine getirmek, stajyer sorunlarını, görüş ve önerilerini kurula iletmek, stajyerlere yönelik sosyal 
ve kültürel etkinlikleri düzenlemekle yükümlü olan, her eğitim dönemi başlangıcında stajyer avukatlar 
tarafından, gizli oyla seçilecek 2 asil 2 yedek stajyer avukatı 

Danışman Avukat ; Sorumlu olduğu  stajyer avukata, stajın başlamasından stajın bitimine kadar her türlü 
desteği sağlamak, Bireysel Çalışma Raporu’nu hazırlamasında stajyeri yönlendirmek, dönem sonunda 
raporu değerlendirmek, dönem içerisinde stajyerin kültürel ve sanatsal olarak gelişimine yardımcı olmak 
üzere Sivas Barosu Yönetim Kurulu  üyeleri arasından Sivas Barosu Yönetim Kurulunca seçilen Yönetim 
Kurulu  üyesi avukatı ifade eder.  

STAJ KURULUNUN OLUŞUMU 

Madde 4 –  Kurul en az 5 kişiden oluşur. Bu sayı yönetim kurulunca arttırılabilir. Baro Yönetim Kurulunun 
kendi içinden görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Staj Kurulunun Başkanıdır. Kurula üyelik 
gönüllülük esasına dayanmakta olup 5 kişinin tamamlanamaması halinde gerekli sayı Yönetim Kurulunca 
atanacak avukatlar ile tamamlanır. 

            Kurul başkanı ve üyeleri TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere 
sahip, ; meslekte staj dahil  en az 1 yılını icra etmiş avukatlar arasından seçilir. 

            Staj Kurulu,  kurul başkanı olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda, 
gönüllülük esası öncelikli olmak üzere komisyona bir yazman seçilir. 
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STAJ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

Madde 5 – Kurulun çalışma süresi baro yönetim kurulu çalışma süresidir. Çalışma süresi biten Staj Kurulu, 
yeni staj kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. Kurula; başkan, başkanlık 
eder. 

Madde 6 – Kurul, staj kurul başkanının son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde 
toplanır. Toplantı gününün değiştirilmesi hallerinde staj kurulu başkanı kurula derhal bildirimde 
bulunur. Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcileri ve diğer yönetim kurulu üyelerini de 
çağırabilir.  

 Madde 7 –  Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür.  
Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim dönemi içinde peş peşe üç kez, 
kurul görev dönemi süresinde toplam  altı kez: 

a. Staj kurulu toplantılarına katılmaması, 
b. Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi, halinde, kurulun Yönetim Kuruluna 

bildirmesi ile Yönetim Kurulu, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için karar alabilir. 

 Madde 8 – Toplantılarda görüşülecek konuları içeren gündem başkanca hazırlanır. Gündem kurul üyelerine 
güncel yöntemlerle (telefon, e-posta, v.s.) iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır. Karar yeter sayısı ise 
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyudur. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul 
toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca 
imzalanır. 

STAJ KURULUNUN GÖREVLERİ 

Madde 9 -   

a)Staj Kurulu Başkanı tarafından belirlenen staj eğitim ve çalışma takvimine uygun olarak staj eğitim 
programını yürütmek  

b) Stajyer Avukatların yönergenin “amaç ve kapsam” maddesinde belirlenen eğitim programına katılıp 
katılmadığını ve stajyer avukatların  meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek, 

c) Staj eğitiminin amacına uygun olması ve kurulun bu amaca yönelik çalışmasını sağlamak üzere her türlü 
etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek, 

d) Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için gerekli her türlü önlemi almak, 

e)Staj bitiminde teslim edilen Bireysel Çalışma Raporu’nun düzenlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin 
ilke ve yöntemleri belirlemek, gerektiğinde buna ilişkin düzenlemeler yaparak Baro Yönetim Kurulu’na 
sunmak 

f) Staj eğitimi için kayıt yaptıran her stajyer avukata, stajın bitimine kadar her türlü desteği sağlamak, 
Bireysel Çalışma Raporu’nu hazırlamasında stajyeri yönlendirmek, dönem sonunda raporu değerlendirmek, 

g)Stajyer tarafından hazırlanan bireysel çalışma raporuna ilişkin değerlendirmeyi  Baro Yönetim Kuruluna 
sunmak, 

 h) Stajyerlerin talep ve yakınmalarını değerlendirerek çözüm üretmek, 

ı) Staj Bitim Belgesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek. 

Madde 10 – Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla ve düzenlemeyi 
yapmakla yükümlü ve yetkilidir. Kurul, her eğitim dönemi sonunda en geç bir sonraki eğitim döneminin 
başlamasından 1 ay önceye kadar yönetim kuruluna sunulmak üzere; eğitim dönemi içerisinde yapılan 
eğitim çalışmalarını, stajyer avukatlardan eğitimlerle ilgili alınan geri dönüşleri de dikkate alarak; olumlu ve 
olumsuz izlenimleri, beklentileri ve önerilerini içeren bir rapor hazırlar. 
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HARCAMALAR 

Madde 11- Staj kurulunca stajyer avukatların mesleki yeterliliğini tamamlamaya yönelik gerekli görülen 
çalışmaların yapılması ile ilgili giderlerin ortaya çıkması halinde; bu  durum Kurul tarafından yazılı şekilde 
Baro Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu bağlamda Baro Yönetim Kurulunca uygun görülen giderler Baro 
Başkanlığınca karşılanır. 

STAJYER TEMSİLCİSİ 

Madde 12- Her eğitim döneminin başında, seminerde bulunan stajyerler tarafından gizli oy ile 2 Asil ve 2 
Yedek olmak üzere bir eğitim dönemi sonuna kadar görev yapacak Stajyer Temsilcileri seçilir. Temsilciler 
adaylıklarını açıklayanlar arasından seçilir. Tek bir aday olması halinde oylama yapılmaz. Hiç aday olmaması 
halinde temsilciler; kurul başkanı tarafından re’sen seçilir. Eğitim dönemi bitmeden temsilcinin stajının 
bitmesi halinde kalan süre için önce en çok oy olan yedek üye o da yok ise yapılacak yeni seçimle belirlenecek 
kişi eğitim dönemi sonuna kadar temsilcilik görevini yürütür. 

            Temsilciler staj kurulu ve stajyerler arasında koordinasyonu sağlamak, kurul tarafından verilecek 
görevleri yerine getirmek, stajyer sorunlarını, görüş ve önerilerini kurula iletmek, kurul tarafından 
stajyerlere yönelik yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerde kurula yardımcı olmakla görevlidir.   

STAJ 

Madde 13 – Staj süresi bir yıldır. Staj kesintisiz yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan stajı kesintiye uğrayan 
stajyerin stajı yenilenir. Stajın ilk altı ayı, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 11, 12. ve 13. Maddelerine uygun 
olarak mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 14. ve 18. Maddelerine uygun 
olarak avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Kurulca düzenlenen eğitim çalışmalarına 
ve baro tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına katılması ve çalışma programına uyması 
zorunludur. 

 EĞİTİM DÖNEMİ 

Madde 14–  Staj eğitim dönemi, adli tatil ve resmi tatiller dışında kalan  KASIM ayının ikinci haftası ile – 
TEMMUZ ayının üçüncü haftasına denk gelen  dönemi kapsar. 

MAHKEME VE ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA 

Madde 15- Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. 
Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13.maddesinde belirtilen şekilde yapılır. 

BÜRO ÇALIŞMASI 

Madde 16-Stajyer,  stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve 
TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına 
devam eder. Yanına stajyer avukat almayı kabul eden avukat, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve 
ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar. 

STAJ YAPILACAK AVUKAT 

Madde 17-Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 16. 
ve 17. maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve stajyerin eğitim programlarında hazır 
bulundurulması gerektiği  ile üç ve altı aylık raporların gününde verilmesi gerektiği bildirilir. 

Yanında staj yapılacak avukat; hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar 
verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla 
kınama, para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj 
yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153. maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir 
mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam 
edeceğine karar verir.    
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BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU 

 Madde 18 –Bireysel çalışmanın nasıl yapılacağı, yazılacak raporun biçimi ve diğer konular Kurulca 
düzenlenecek Bireysel Çalışma Yönergesinde belirlenir. 

STAJYERİN EĞİTİMLERE DEVAMI 

Madde 19- Stajyer staj kurulunun ve baronun tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve 
devamsızlık çizelgeleri Kurulca görevlendirilecek baro personeli tarafından tutulur. Stajyer 13. ve 14. 
maddelerdeki eğitim çalışmaları ile meslek içi eğitim seminerlerinin %15 ine haklı ve kurulca kabul edilebilir 
bir mazeret bildirmek suretiyle katılamayabilir. Stajın mazerete dayanan % 15’i için staj uzamaz. Ancak %15 
in üzerindeki her 3 saatlik devamsızlık için, devamsızlık mazerete dayansa bile, stajın 1 hafta kadar süre ile 
uzatılmasına karar verilebilir. Mazeret nedeniyle katılmayan stajyerin eksik eğitim saatlerini telafi dersleri 
ile tamamlanması zorunludur. Ayrıca stajyerin 18. maddede yer alan bireysel çalışma raporunu geciktirmesi 
halinde, çalışmasını tamamlamasına kadar stajının uzatılmasına karar verilir. 

            Stajyer,  uzatılan süre içinde stajyerlerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara katılmakla 
yükümlüdür. 

DİĞER ÇALIŞMALAR 

Madde 20- Stajyer, belirlenen eğitim programında yer almasa bile Kurulca aksine duyuru yapılmadığı 
sürece; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki 
ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür. 

STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI 

Madde 21 -Baro Yönetim Kurulunca  stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede 
stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına 
kaldığı yerden devam eder.  

YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER 

Madde 22 - Kurulca, Staja ilişkin her konuda;  işbu yönergenin  uygulanmasını kolaylaştırmak ve 
uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Baro 
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, 
Avukatlık Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

PERSONEL 

Madde 23- Baro Yönetim Kurulu, baroda çalışan personel sayısı ve iş yoğunluğunu da dikkate alarak yeterli 

sayıda personeli staj işleri için görevlendirir. Staj Eğitimi’nde  kullanılacak dosyalar ve kayıtlar Staj Kurulunca 

hazırlanır ve usulüne uygun olarak görevli personel tarafından tutulur.  

 Yürütme 

Madde 24- İş bu Yönerge  maddeleri,  Sivas Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür. 

 Yürürlük 

Madde 25- Sivas Barosu Yönetim Kurulu’ nun 21/05/2021 tarihli toplantısında kabul edilen işbu 

Yönerge kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Geçiş Maddesi  

Geçici Madde 1- Bu yönergenin Bireysel Çalışma Raporu’na ilişkin hükümleri, yönerge yürürlüğe girdiği 
tarihte Stajının altı ayı veya daha uzun süresini doldurulmuş olan Stajyerler hakkında uygulanmaz 

 


