
SAKARYA BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ 

 

Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi İç Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Stajyer Avukat 

Bilgilendirme Yazısı 

 

Avukat stajyerinin Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi İç Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan aşağıda 

sıraladığımız görev ve sorumlulukları bulunmaktadır:  

 

1. Yönetmeliğin 12. maddesine göre; 1 yıllık staj süresinin ilk altı ayı mahkemelerde, kalan altı ayı 

avukat yanında yapılarak tamamlanır. Stajyer bu bir yıllık süre içerisinde, Staj Eğitim Merkezince 

düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak ve belirlenen çalışma programına uymakla yükümlüdür. 

Ayrıca Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan adli yardım, CMK servisindeki çalışmalar ve diğer 

eğitim çalışmalarında stajyere eğitim amacıyla CMK ve adli yardım eğitim seminerleri, toplantıları ve 

diğer çalışmalarda da görev verilebilir.  

 

2. Yönetmeliğin 19. maddesinde “Diğer çalışmalar” başlığı altında stajyere, belirlenen eğitim 

programında yer almasa bile Staj Eğitim Merkezince aksine duyuru yapılmadığı sürece; Baro veya Staj 

Eğitim Merkezince düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve 

sosyal içerikli etkinliklere katılma yükümlülüğü getirilmiştir.  

 

3. Stajyer, 120 saatlik zorunlu eğitim çalışmalarının %85’ine katılmak zorundadır. Staj Eğitim 

Merkezi tarafından kabul edilebilir herhangi bir haklı özre dayanmaksızın  %15’in üzerindeki her bir 

eğitim günü devamsızlık için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Eğitim çalışmalarına 

katılmama durumu ve devamsızlık, Staj Eğitim Merkezince kabul edilebilir bir mazerete dayanmadığı 

sürece kabul edilemez. Bu durumun Baro Yönetim Kurulu’na bildiriminden sonra Yönetim Kurulunca 

alınan karar, stajyere yazılı olarak bildirilir.  

 

4. Stajyerin eğitim programındaki teorik, pratik dersler ile sanal dava ve diğer tüm eğitim 

çalışmalarında gecikmesi halinde, çalışmalarını tamamlamasına kadar; mahkemelerde ve avukat 

yanında yapılan stajında ise katılmadığı süre kadar stajının uzatılmasına karar verilir. Uzatılan süre 

içinde de eğitimini tamamlamamış stajyer, bir stajyerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara 

katılmakla yükümlüdür.  

 

5. Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince stajyeri staj süresi içinde izlemekle görevli bulunan Staj 

Eğitim Merkezi; stajyerin eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince 

avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması, yasa, Meslek kuralları, Baroca 

alınan kararlara ve Merkezce alınan kararlara aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi 

gibi olumsuz durumlar saptadığında, stajyerin durumunun belirlenmesi için görüşme açar. Bu ahvalde 

Staj Eğitim Merkezi, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin 

stajının 3 ayını geçmemek üzere uzatılması için baro yönetim kuruluna öneride bulunabilir.  

 

6. Yönetmeliğin 15. maddesine göre; Staj Eğitim Merkezince belirlenecek konu doğrultusunda her 

stajyer bireysel çalışma yapmakla yükümlüdür. Bu çalışma aynı zamanda “staj bitirme tezi” olup; bu 

tez, Merkez tarafından ilan edilecek tarihlerde kurula sunulur. 

 

Siz değerli stajyerlerimizin verimli bir staj dönemi geçirilebilmesi açısından yukarıda açıklaması 

yapılan hususlarda azami özeni göstermelerini bekliyoruz. 

Saygılarımızla.  

    

                   

Okudum, anladım, onaylıyorum. 
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