İSTAN B U L 2 NOLUBAROSU
1-Diploma (veya çıkış) örneği (Noter Onaylı ya da Fakülte Sekreterliği Onaylı) *Yurt
dışı ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerde 'ÖSYM tarafından
yerleştirilmeden hukuk öğrenimi gören' TC vatandaşlarının, çift uyruklu ve yabancı
uyrukluların öncelikle YÖK Başkanlığı ile görüşerek mesleğe uygun denklik belgesi
(ihtiyaç varsa fark [noksan derslerinin tamamlatılmasıyla alınan) sunmaları
gerekmektedir. *Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.

(En Az 2 Adeti Onaylı )
4 adet

2. Nüfus Kayıt Örneği ( Noter, Muhtar, Nüfus Müdürlüğü, E Devlet )

3 Adet
3. Adli Sicil Belgesi ( İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ya da E Devlet )

2 Adet

4. İstanbul İlinde Oturma Belgesi ( Muhtar, Nüfus Müdürlüğü, E Devlet)

2 Adet

5. Sağlık Raporu ( Avukatlığa Sürekli Olarak Gereği Gibi Yapmaya Engel Vücut Veya Akılca Malul

2 Adet

Olmadığına Dair Resmi Tabipliklerin Birinden Alınacak. Aile hekiminden alınabilir.)
6. İstanbul 2 Nolu Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu ( EK-1 )

1 Adet

7. Yanında Staj Yapacak Avukatın Olur Belgesi
Olur Verecek Avukat, Avukatlıkta ((Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde
yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan
dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin
kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile
cezalandırılmamış olması zorunludur.) ( EK-2)

2 Adet

8- Bildirim Kağıdı ( EK-3)

2 Adet

9- Baro Levhasına Kayıtlı 2 Avukat Tarafından Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Takdim Yazısı ( Ek 4 - Ek 5 )

2'şer adet

10- Baroya Yazılan Dilekçe ( EK-6 )

2 Adet

11-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK.EmekIi Sandığı ve Bağ-Kur'a kaydınızın bulunmadığına dair 1'er adet
belge ( E-devletten alınabilir.)
12-Biyometrik vesikalık (kravatlı- cübbesiz- 5*6 cm boyutlarında) fotoğraf

6 Adet
3 Adet

13- Kimlik Fotokopisi ( Arkalı- Önlü)

1 Adet

14- Beyanname( EK-7)
15- Tahkikat Raporu ( Ek- 8)

1 Adet

16- Taahhütname ( Ek-9)

1 Adet

17- Damga Vergisi 132.30.TL. Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 Kodu ile yatırılabilir.

İSTANBUL 2 NO’LU BAROSU STAJ İSTEM DİLEKÇESİ

ADINIZ

:

SOYADINIZ

:

ANNE ADI

:

BABA ADI

:

DOĞUM YERİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

YANINDA STAJ GÖRÜLECEK AVUKATIN ADI,SOYADI, BARO SİCİL
NUMARASI( Adliye Stajı Bittikten Sonra Belirlenebilir.)

EVLİ OLUP OLMADIĞINIZ, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ
KİŞİLER :

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU AVUKATLARINDAN DİLEKÇE
HAKKINDA BİLGİ VERECEK BEŞ KİŞİNİN ADI VE SOYADI : ( 5 YIL
KIDEM ZORUNLULUĞU YOKTUR.)

DİLEKÇE TARİHİNE KADAR ÖĞRENİM VE RESMİ
YAŞANTINIZDAN BİLGİ VERİNİZ.

T.C KİMLİK NUMARASI :
CEP TEL

:

MAİL

:

EV ADRESİ :

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
Yukarıda yazdığım bilgiler ve ilişik belgelerim sunulmuş olduğundan, Avukatlık stajı yapmak istediğim
konusunda gerekli işlemin yapılmasını dilerim.
……./……/20…
İMZA

İSTANBUL 2 NO’LU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
‘’ OLUR BELGESİ ‘’

Baromuzda staj yapmak isteyen ………………….…………… nın ikinci dönem stajını yanımda
yapmasına olur veriyorum. Bilgi ve takdirlerinize sunarım.

Tarih :
Adı ve Soyadı :
İmza :

İSTANBUL 2 NO’LU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
“BİLDİRİM KAĞIDI”
1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa
kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında
olmadığımı, halen avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık
stajına engel bir durumumun olmadığını beyan ederim.

Tarih
Ad Soyad
İmza

:………………………
:……………………….
:

TAKDİM VE ASKI FORMU

Fotoğraf

Müracaat Eden Adı Soyadı : ……………………………………………………….
Takdim eden Avukatlar 1.

: Av. ………………………………………………….

2. : Av. ……………………………………….………….

Avukatlık stajı yapmak isteyen ve ……………………....
…………………………………………………………………………………………….........
adresinde oturan, fotoğrafı yukarıda yapıştırılmış olan stajyer adayının avukatlık için
lazım gelen kanuni vasıflarının haiz olduğunu bildiğimizi beyan eder, kendisini Baro’
ya takdim ederiz.

Sicil No - İmza

Sicil No – İmza

………………………….

………………..…………

Askıya konulduğu tarih: .…/…/20…. İndirildiği Tarih: .…/…./20….
Askıda kaldığı sure içinde ihbar ve itiraz olmamıştır.

İSTANBUL 2 NO’LU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuzda avukatlık stajı yapmak isteyen……………………………………. Yakından tanıyorm.
Kendisi avukatlık meslek ilke ve kurallarına uyacağı kanısı ile takdim ediyorum.

Adı Soyadı:
Tarih

:

İmza

:

İSTANBUL 2 NO’LU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

............... Üniversitesi Hukuk Fakültesini ................ tarihinde bitirdim. Avukat Stajyerliğine kabul için
aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.
Baronuzda avukatlık stajı yapmak istiyorum.
Staja başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.
Adres

:
Tarih

Tel

:

:
Adı ve Soyadı :

GSM

:
İmza

E-Posta

:

Kan Grubu :

:

BEYANNAME (1)
Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, avukatlığa engel bir halim
olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar neticesi avukat,
hâkim veya memur olmak niteliğini kaybetmediğimi,maaş ücret veya
aidat mukabilinde görülen hiçbir hizmet veya vazifede,iş ajanlığında,
tüccarlıkta ve mesleğin vekar haysiyeti ile bağdaşmayan herhangi
bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararıyla tasarruf
ehliyetinin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası
veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim……/……/20…..

ADI SOYADI
İmza

İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI’NA

Avukatlık stajımın mahkemeler nezdindeki ilk altı aylık bölümünü
……………………
Adliyesinde
yapmak
istediğimi
beyan
ederim.……../……/20…..

AD SOYAD

:

İMZA

:

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

İstanbul 2 Nolu Barosu staj listesine yazılma isteminde bulunan ve
halen……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..adresinde
oturan
………………………………………………………… hakkında 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 19. maddesine göre gerekli araştırma yapılarak; Stajyer adayının avukatlık
mesleğine kabulü için gerekli nitelikleri taşıdığını, avukatlık kanununun hükümlerine göre
avukatlığa engel bir hali olmadığı, çevresinde dürüst, sayılır ve güvenilir bir kimse olarak
tanındığı, itibar sarsıcı kötü alışkanlık ve tutkunluğu olmadığı, avukat olabilmek için gerekli
manevi nitelikleri taşıdığı ve avukatlık kanununun 11. maddesinde belirtilen avukatlıkla
birleşmeyen aylık ücret, esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir işle
veya staja devamlılığa engel bir işle uğraşmadığını tespit ettiğimi saygılarımla beyan eder,
gereğinin yapılmasını arz ederim. ………../………/…………

Av.
Sicil No:
İmza:

TAAHHÜTNAME

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60.
maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta
olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan
kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar
Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel
sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı,
herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj
başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü
olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumumun sona ermesi
ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar
Birliğine derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine
getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini,
stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye
Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple
doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt
ederim.

TARİH:
AD-SOYAD:
İMZA:

