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1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE 

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ 
    

  

 
 
MADDE 1-     1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlığa Kabul Şartları başlıklı 

3‘ncü maddesinin ( c ) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,   mülga (d) bendi    
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.     

Avukatlığa Kabul Şartları 
Madde 3. 
   c)Avukatlık stajına kabul için yapılacak sınavda başarılı olmak 

       d)Avukatlığa kabul için yapılacak staj sonu yeterlilik sınavında  başarılı olmak  

MADDE 2- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Baroya Yazılma İstemi başlıklı 6’ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
Baroya Yazılma İstemi  
Madde 6.    

 “Avukatlığa kabul için yapılan staj sonu yeterlilik sınavını başarmış olanlar ile 
dördüncü maddedeki ve bu kanunda belirtilen diğer koşulları taşıyanlar,  
başvurdukları  baronun levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.” 

 

MADDE 3- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Genel Olarak başlıklı 15’inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Olarak 

Madde 15-  

          Avukatlık stajına, staja kabul için yapılacak sınavda başarılı olanlar 
başvurabilirler.  

          Avukatlık stajı   18 aydır.     Stajın 6 ayı yargı organları ve adalet dairelerinde,  
12 ayı ise, en az beş yıl kıdemi olan  bir avukat yanında yapılır. Adalet daireleri ile 
avukat yanındaki stajın içeriği, ilgililere düşen görev ve sorumluluklar ve ilgili sair 
hususlar yönetmelikte düzenlenir.   Yönetmelikte gösterilen kurallara  uygun olarak 
stajyerlerin yurt dışındaki mesleki kurum, kuruluş ve  meslek mensupları ile eğitim 
kurumlarında geçirdikleri süreler de staj süresinden sayılır. 



           Bir avukat yanında, aynı anda en fazla iki kişi staj yapabilir. Birden fazla 
avukatın bulunduğu avukatlık bürolarında veya avukatlık ortaklıklarında bu sayı, 
şartları taşıyan her bir avukat için ayrı ayrı tespit edilir. Ancak bu sayı dördü 
geçemez. 

           Türkiye Barolar Birliği,  stajda stajyerlere  fırsat eşitliği sağlanması  ve 
amacına uygun şekilde stajın gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar ve 
barolara destek verir.  Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin detaylar yönetmelikte 
düzenlenir.     

 

MADDE 4- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Aranacak şartlar başlıklı 16’ıncı maddesine 
(b) harfinden sonra gelmek üzere virgül ve (c) harfi eklenmiştir. 

 MADDE 5- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 22’inci maddesinin madde başlığına 
avukat kelimesinden sonra gelmek üzere (ve stajyerlere Burs Verilmesi) kelimeleri   
ile maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut  ikinci fıkra üçüncü, üçüncü 
fıkra dördüncü, dördüncü fıkra beşinci fıkra olmuş, beşinci fıkra olan son fıkradaki 
ikinci kelimesi (üçüncü), üçüncü kelimesi (dördüncü) olarak değiştirilmiştir. 
 

 
MADDE 6  - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Stajın Yapılması ve Stajyerin Ödevleri  
Başlıklı  23’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
  
Stajın Yapılması ve Stajyerin Ödevleri  
Madde 23- 

           Staj kesintisiz olarak yapılır. Staj süresi içinde Türkiye Barolar Birliği veya 
baronun düzenlediği eğitim programları sebebiyle, stajyerin ilgili yerlere giderek 
çalışmalara katılmış olması, stajın yapıldığı bölümünde kesinti olarak 
değerlendirilemez. Haklı bir engelin bulunması halinde stajyere, staj yaptığı yerin 
yetkili organlarınca, avukat yanındaki stajı sırasında ise avukatın da görüşünü almak 
koşulu ile barosunca  otuz günü aşmamak üzere izin verilebilir. Doktora ve yüksek 
lisans  eğitimine kayıt yaptıran ve eğitime devam edenlere, devam ettikleri süre için 
stajın yapıldığı yer yetkilisince izin verilir.  Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam 
etmediği günler ve izinde geçen günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde 
başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında adalet komisyonunca, avukat 
yanındaki stajı sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. 

            Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın bilgilendirmesi ve 
yönlendirmesi ile  mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları 
ve yazışmaları düzenlemek,   baro ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 
eğitim çalışmalarına katılmak,   baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte 



gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmek, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde 
belirlenen esaslara uymak zorundadır.   

 

 MADDE 7- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Staj Raporları başlıklı 24’üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 Staj Raporları   
Madde 24-  

           Avukatlık stajı  genel olarak baronun, özel olarak  adalet komisyonu ve 
yanında staj yapılan avukatın gözetim ve denetimi altında yapılır. 

        Stajın yapıldığı birimlerde, stajyerin durumuna ilişkin raporlar yönetmelikte 
belirlenecek esaslara göre düzenlenir. 

         Stajyer hakkında,  nezdinde  staj gördüğü hakimler ve cumhuriyet savcıları ile 
yanında staj yaptığı avukat tarafından, ayrı ayrı  staj durumu, staj sırasında stajyerin 
yaptığı çalışmalar,  çalışmalarına dayalı hazırladığı evrak örnekleri de eklenerek  
mesleki gelişimi, ilgisi ve davranışlarında  etik kurallara özen gösterme durumunu  
belirten  rapor düzenlenir. Staj süresinin uzatıldığı hallerde de uzayan sürede stajın 
yapıldığı yer yetkilisi tarafından ayrıca rapor düzenlenir. Raporlara ilişkin ayrıntılar 
yönetmelikte gösterilir.       

MADDE 8- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Staj Süresinin uzatılması başlıklı 25‘inci 
maddesinin birinci fıkrasına göz önünde tutarak kelimelerinden sonra gelmek üzere ( 
staj sonu yeterlilik  sınavına başvuru belgesinin verilmesine) ve uzatılmasına 
kelimesinden sonra gelmek üzere (ve uzayan sürenin nerede tamamlatılacağına)  
kelimeleri eklenmiştir. 
 

MADDE 9- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun  Stajyerin Yapabileceği İşler başlıklı 
26’ıncı maddesinin birinci fıkrasına avukatın yazılı muvafakati ile onun gözetimi 
kelimelerinden sonra gelmek üzere denetimi kelimesi  eklenmiş, sulh ceza 
mahkemeleri ile kelimelerinden sonra gelen avukatın takip ettiği dava ve işlerle 
kelimelerine kadar olan aradaki düzenleme icra hukuk ve  icra ceza mahkemelerinde  
şeklinde,  ikinci fıkra ise aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir. 
 

Bu yetki, staj sonu yeterlilik sınavında başarılı olunması, staj sonu yeterlilik sınav 
haklarının tamamında başarılı olunamaması veya herhangi bir sebeple staj listesinden 
silinme ile    kendiliğinden sona erer.  

  
 
 
 



 
MADDE 10-  1136 sayılı avukatlık kanunun  beşinci kısım başlığı   aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 .  

BEŞİNCİ KISIM  
AVUKATLIK STAJINA KABUL VE STAJ  SONU  YETERLİLİK   SINAVI 

. 

MADDE 11- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga  28’inci maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 
 “Avukatlık stajına kabul sınavı 

Madde 28- Avukatlık stajına kabul için, adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından   staj öncesi  yapılan  sınava girmek ve bu sınavdan en az 100 
üzerinden 70 puan almak zorundadırlar. 

MADDE 12- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga  29’uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
 

Avukatlık stajına kabul sınavının şekli  

Madde 29- Staja kabul için   sınav, Yüksek Öğretim Kurulu,  Öğrenci Seçme ve  
Yerleştirme Merkezi tarafından,  çoktan seçmeli olarak yapılır. Soruların 
hazırlanması, yöntemi ve sonuçların açıklanmasına ilişkin düzenleme ve çalışmalar 
Türkiye Barolar Birliği’nin görüşleri de alınmak  sureti  ile ÖSYM tarafından yapılır.   

        Sınavda adaylara; yüzde yirmisi hukuk  alanı ile ilgili   genel kültür, yüzde 
sekseni hukuk bilgilerini, ölçecek sorular sorulur. 

      Sınav, fakültelerden mezuniyet ve aday yoğunluğu dikkate alınarak,  Türkiye 
Barolar Birliği  ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yöneticilerinin müşterek 
yapacakları çalışma ile   belirlenecek tarihlerde olmak üzere  yılda üç defa yapılır.  

      Sınava ilişkin diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanacak 
yönetmelikte gösterilir. 

 

MADDE 13- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga 30’uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
“Avukatlık stajına kabul sınavına girebilecek olanlar 

Madde 30-  Avukatlık Kanunun 3’ncü maddesinin  a, b, e ve f bentlerine uygun 
şartları taşıyanlar staja kabul için yapılacak sınava girebilirler. Başvurunun ne şekilde 



yapılacağı, başvuru sırasında hangi belge ve bilgilerin isteneceği, yönetmelikte 
ayrıntılı olarak gösterilir.  

          Sınava gireceklerin, başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 
sınava girmek için gerekli şartları taşımadıkları tespit edildiğinde, bu sınavla elde 
etmiş oldukları tüm haklar ortadan kalkar ve hiçbir hak talep edemezler. Bu konunun 
suç oluşturması ve bir zararın ortaya çıkması halinde, ayrıca gerekli hukuki ve cezai 
yollara da başvurulur. 

         Her adayın dört kez sınava girme hakkı vardır. Girmiş olduğu dört  sınavda da 
başarısız olan aday, bir daha sınava giremez. 

 

MADDE 14- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga 31’inci maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
 

“Staj sonu yeterlilik sınavı 

Madde 31-Avukatlık stajının sonunda stajyerin yeterliliğinin değerlendirilmesi için  
stajyerlerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara 
uygulayabilme yeterliliğini ölçecek yazılı    sınav  veya sınavlar yapılır. Soruların 30 
puanlık kısmı  avukatlık hukuku ve meslek kurallarına yönelik,  yetmiş puanı da  
mevzuat  hükümleriyle, hukuk ilkelerini olaylara oygulayabilme yeterliliğini ölçmeye 
yönelik olarak sorulur. Başarılı olmak için bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan 
almak zorunludur. Bu sınavlar yılda   üç defa yapılır. Sınavda başarılı olanlara staj 
sonu başarı belgesi verilir .   

  Sınav tarihlerinin tespiti ve duyurulması, değerlendirmede nazara alınacak diğer 
hususlar, sınav  kurullarının oluşumu, giderlerin karşılanması gibi konular yönetmelikte 
gösterilir. Sınav kurulları Türkiye Barolar Birliği    tarafından oluşturulur, Kurullarda Türkiye 
Barolar Birliği    organlarında görev yapmış ve yapmakta olanlar ile  baro başkanlığı yapmış 
olanlara öncelik verilerek bu görevlere  seçilebilme yeterliği olanlardan da görevlendirme 
yapılabilir 

 

  

MADDE 15- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun  mülga  32’inci maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

  Staj sonu yeterlilik  sınavında başarısızlık 

Madde 32- Staj sonunda yapılan   staj sonu yeterlilik  sınavında başarısız olanlar, 
tekrar sınava alınırlar. Ancak, iki yıl içinde açılacak  altı  sınavdan  dördünde 
başarısız olanlar, sınava hiç girmeyenler,    stajlarını yenilemedikleri takdirde bir daha 



sınava giremezler ve avukat olamazlar. Bu maddeye göre stajın yenilenmesi staja 
ilişkin tüm kurallara uygun davranılarak bir defaya mahsus yapılabilir. 

          Stajyer, sınav hakları devam ettiği sürece, staj listesinde kayıtlı olmaya ve 
avukat stajyerinin bu kanunda düzenlenen haklarından yararlanmaya devam eder. 
Ancak, 18 aylık staj süresi sonunda   Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenen kredi 
ve sosyal güvenlik prim ödemesi kesilir. Yanında staj yapılan avukat tarafından  burs 
ödenmesine ilişkin uygulamanın devam edip etmeyeceği hususu, bursu veren 
avukatın taktirine tabidir.  

  

MADDE 16- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga  121’inci maddesinin, birinci 
fıkrasının, (20) numaralı bendi  aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 121 –  

                   20. Avukatlık stajına kabul ve   staj sonu yeterlilik  sınavı ile ilgili olarak 
Türkiye Barolar Birliğine  verilen görevleri yerine getirmek .  

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun  yürürlük  tarihinden önce, hukuk fakültesinden  
mezun olanlar,   yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde staj için başvurmaları 
halinde, avukatlık stajına ilişkin değişiklik hükümlerine  ve  staj sonu yeterlilik    
sınavlarına tâbi değillerdir. Kamuda  veya özel sektörde çalışanlar ücretsiz izin almak 
suretiyle veya stajlarını aksatmamak kaydı ile çalışırken de  bu haklarını 
kullanabilirler  
.  
 Yürürlük   : 
 MADDE 17- Bu kanunun yönetmelik düzenlenmesine ilişkin   hükümleri resmi 
gazetede yayınlandığı tarihte, kanun hükümlerine yönelik  uygulamanın başlaması 
yönünden kanunun resmi gazetede yayınlandığı tarihten  altı ay sonra  yürürlüğe 
girer. 
  
Yürütme  
MADDE 18- İşbu kanun hükümlerini  Bakanlar Kurulu   yürütür. 

 
 


