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19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık
Staj  Yönetmeliğinin  4.  maddesinin  ikinci  fıkrasının  (g)  bendinde  yer  alan  "bir  hastanenin  uzman
hekimliğince düzenlenmiş" ibaresi "tabipliklerin birinden alınacak" olarak değiştirilmiş ve 14 Aralık
2018 günlü 30625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna  göre;  Türkiye  Barolar  Birliği  Staj  Yönetmeliği'nin  4.maddesinin  (g)  fıkrasındaki  
"Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi bir
hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu" hükmü "Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi
yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak sağlık
raporu" şeklinde değiştirilmiştir.

Bunun üzerine Adalet  Bakanlığı  Hukuk İşleri  Genel  Müdürlüğü’nün staj  listesine ve Baro
Levhasına yazılmak için başvuru yapan adayların onay işlemlerinde herhangi bir gecikme ve mağduriyet
yaşanmaması için söz konusu sağlık raporlarının bir standarta bağlanması konusu Sağlık Bakanlığından
talep edilmiş olmakla; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekli cevabi yazısı ile de
avukat adaylarının sağlık hizmet sunucularından “ Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı’nda
yer alan “Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı” bölümünün yanında “ Akli Meleke Kararı” bölümünün de 
işaretlenmesini talep edebilecekleri gibi bu konuda sağlık hizmetleri sunucularının da bilgilendirileceği ve
Sağlık  Raporları  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönergenin  33.  Maddesi  1.  Fıkrası  uyarınca  aile
hekimlerince  düzenlenecek  sağlık  rapor  formatının  belirtilen  rapor  formatı  dışında  rapor  formatı
kullanamayacağı  bu nedenle  Durum Bildirir  tek  hekim sağlık  raporlarını  EK-5’  de  yer  alan rapor
formatına  uygun  olarak  düzenlenecek  sağlık  raporlarında  “  Hastalığı  hekim  kanaat  raporudur  "
kutucuğunun işaretlenmesi halinde kişinin sağlıklı olduğu, Akli meleke kararı bölümünde ise “ Kişinin
tıbben işlem yapma ehliyetinin olduğu ve akli  melekesinin yerinde olduğunu bildirir  hekim kanaat
raporudur” kutucuğunun işaretlenmesi durumunda akli sağlığının yerinde olduğu sonucuna varılmasının
mümkün olduğu ve avukat adaylarının sağlık hizmet sunucularına yapmış oldukları başvurularında akli
meleke kararının rapora eklenmesini talep etmeleri halinde “vücutça ve akılca malul olamadıklarına" dair
kararında raporda yer alacağı belirtilmiştir .

1136 sayılı  Avukatlık Kanunun 5/1-h ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinin 4/2-g
maddeleri uyarınca; avukat adaylarının başvuru evrakı ekinde avukatlık mesleğini sürekli olarak gereği
gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadıklarına dair sağlık raporu ibraz etmeleri gerekirken;
pek çok stajyer avukat ve avukat adayımız durumu belirterek aile hekimlerinden bu yönde rapor talep
etmelerine  rağmen,  aile  hekimlerince  böyle  bir  rapor  düzenlemeye  yetkili  bulunmadıkları,  rapor
formatlarına uymadığı gibi gerekçeler ile reddedikleri ve rapor alamadıklarını Başkanlığımıza iletmiş
olmakla bu durum başvuru yapan adayların kayıt işlemlerinde gecikme ve mağduriyet yaşanmasına sebep
olmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekli yazısının dikkate alınarak; tüm sağlık sunucuları ile
paylaşılmasını,yönetmelik gereği söz konusu raporun resmi tabipliklerin biri tarafından düzenlenmesinin
yeterli olacağının tüm sağlık sunucularına iletilmesini, verilen raporların işe giriş ve diğer amaçlar ile
düzenlenen raporlardan farklı tutularak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün belirttiği EK-5 rapor
formatının  avukat  adayları  için  bir  standarda  bağlanmasını  ve  meslektaşlarımızın  yaşamış  olduğu
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mağduriyetin bir an önce giderilmesini ayrıca devlet hastaneleri tarafından "Tek Hekim Raporları"nda
talep edilen ücretin Avukatlık Kanununun 11. maddesi hükümlerince stajyer avukatların, staj dönemi
içerisinde herhangi bir  ücret  almalarının mümkün olmadığı  da göz önünde bulundurularak,  stajyer
avukatlar tarafından talep edilen tek hekim raporlarının ücretsiz verilmesi hususunu da saygılarımla talep
ederim.
 
 
 
 

Av. Mehmet FETTAHOĞLU
Başkan  a.

Başkan Yardımcısı

Meltem Mahallesi 3822. Sokak Barohan Kat: 2 Bilgi için: Ayşe Işıldak YAVUZ
Tel: (0 242)238 61 55 Faks: (0 242)237 10 73 www.antalyabarosu.org.tr Baro Personeli
info@antalyabarosu.org.tr - antbarob@hs01.kep.tr Telefon No: 0 242 238 61 55

2/ 2

Evrak doğrulama https://dogrulamaantalyabarosu.e-klm.com.tr adresinden 76259c61 kodu ile yapılabilir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d20dc727-f3c1-4060-9377-1cb852accd16      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: dc71989d-0fbc-467e-b4dd-0f9cc13d8d25      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


