
MERSİN BAROSUNA NAKİL GELME İŞLEMLERİ 
  Belge Açıklama    

1 Staj Başvuru Dilekçesi 
Mersin Barosuna Nakil talebinizi 
bildirir yazı 

1 
Adet 

2 
Mezun Belgesi – (Barkodlu e Devlet 
Çıktısı )  

Yurt dışındaki üniversite mezunlarının 
ek olarak diplomasının DENKLİK 
BELGESİ ve fark ya da eksik derslerin 
tamamlandığına dair belge sunmaları 
gerekmektedir. Olmayanların 
Başvuruları Alınmayacaktır. 

1 
Adet 

3 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  ve Nüfus 
Kayıt örneği                

(Kayıt Örneği e-devlet sisteminden 
barkotlu olarak alınabilir) 

1 
Adet 

4 
Adli Sicil Belgesi (e-devlet 
sisteminden barkotlu olarak 
alınabilir)  

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-
boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, 
anne-baba adı gibi vs. nedenlerle 
nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar 
için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka 
kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi 
nüfus bilgilerinize göre de olacak 
şekilde adliyeden alınabilen arşiv 
kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir. 

1 
Adet 

5 
İkametgah veya Yerleşim yeri belgesi 
e-devletten alınabilir.  

Sadece Mersin ve İlçesi ikametgahı 
kabul edilmektedir. 

1 
Adet 

6 

a) ( SSK 4/A) -  (Bağ-Kur 4/B) -
(Emekli Sandığı 4/C)  (Hizmet Kaydı 
bulunmasa dahi her üç kurum belgesi 
de istenilmektedir.)hizmet (tescil) 
kaydınızın bulunmadığına dair belge, 
Herhangi bir sgk müdürlüğünden 
veya https://www.turkiye.gov.tr/sgk-
tescil-ve-hizmet-dokumu  -
adresinden Barkodlu alınabilir.                                                               
b) Ek olarak sağlık hak sahipliğinizi 
(provizyon) gösterir  belge.  
https://www.turkiye.gov.tr/spas-
mustahaklik-sorgulama adresinden 
alınabilir. 

Başvuru yapacağınız tarih itibariyle 
veya en geç  üç (3) gün öncesi için  
alınacaktır. Avukatlık Kanunu’nun 
12.md.sinin (f) bendi koşullarını 
taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete Örneği 
ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir 
belge sunarlar. Şirket Ortaklığında ise; 
müdürlük ve imza yetkili kişi olmak 
Avukatlık ile bağdaşmamaktadır. Staj 
başvurusu yaptığınız tarih itibariyle 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
Kurumlarında kayıtlı (hizmet) 
olmamanız gerekmektedir. Daha önce 
yapılan kayıtların da çıkış tarihinin 
gözükmesi gerekmektedir.  

1 
Adet  

7 

İLK ALTI AYI (ADLİYE STAJI)  
DEVAM EDENLER 

Mahkemeler Stajı İstem Belgesi 
Sayfa:3 

Bulunduğu İkametgahınıza yakın 
Adalet Komisyonları   Başkanlıklarının 
tercihi.   

( Mersin - Tarsus – Silifke ) 

1 
Adet 

8 

İKİNCİ ALTI AYI (AVUKAT YANI) 
DEVAM EDENLER 

Yanında Staj Yapılacak Avukat' ın 
Olur Belgesi  ( Muvafakatnamesi) 

Sayfa:4 

Olur verecek avukatın; avukatlıkta  5 
yılını (Beş yıllık kıdemin hesabına 
Avukatlık Yasasının 4. maddesinde 
yazılı hizmette geçen süreler dahildir) 
doldurmuş ve hakkında avukatlığa 
engel bir suçtan dolayı soruşturma 
açılmasına karar verilmemiş veya 
avukatın geriye doğru beş yıl içinde 
disiplin kurulunca verilerek 
kesinleşmiş bir kararla para veya işten 
çıkarma cezalarından biri ile 
cezalandırılmamış olması zorunludur.  

1 
Adet 

9 KURUM MUVAFAKATNAMESİ 
 

Kamuda çalışanlar için kurumdan 
alınması gereken staj yapabileceğine 
dair yetkili amirden onaylı belge 

1 
Adet 

 
YUKARDAKİ EVRAKLARIN TAMAMLANMASI HALİNDE GÖKDELEN 16. KATTA 

BULUNAN  STAJ BÖLÜMÜNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
İLETİŞİM: 0324 337 45 30 -31 

 



 
 
 
        Nakil Başvuru dilekçesi  
 
 
 
 
 
MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 

 
 

 
 ….........................tarihinde....................................Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde eğitimimi tamamlayarak lisans diplomamı aldım.  

 
……………… Barosunda ………… Sicil numaralı Stajyer Avukatım. 

Stajımın …………. ayındayım. İkametgâhımı Mersin iline aldırdığımdan geri 
kalan avukatlık stajımı Mersin Barosu nezdinde tamamlamak istiyorum. 
 
 Nakil işlemlerinin başlatılması için gerekli işlemlerin yapılmasını diler, 
saygılar sunarım. ……/……../……. 
 
 
 
                                İsim - Soyisim……………………………….. 
 
 
 
 
T.C. NO  :………………………………… 
ADRES           :………………………………………………….  
   
    .………………………………………………… 
                
TELEFON/İŞ-EV :………………………………….      
      
 
GSM   :………………………………….     
              
 
 
E-MAİL  : ……………………………….…@...................…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İMZA 



 
       Mahkemeler Stajı İstem Belgesi 

 
 
 
 
 
 

MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 
 

 
 

 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 15/1. maddesi gereği; avukatlık 
stajının mahkemelerde yapılacak birinci bölümünü (ilk altı aylık) 
.............................................. mahkemelerinde yapmak istediğimi arz 
ederim. 

 
Saygılarımla. ……/……../……. 
 

                                                                                                                                    
                                Adı Soyadı ……………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İMZA 



 
Muvaffakatname  

 
 
 

  
MERSİN BARO BAŞKANLIĞI 
 
 
 
  
 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 15/1. maddesi gereği; Mersin 
Barosunda avukatlık stajı yapmakta olan .....................................’nın ikinci 
dönem avukatlık stajını yanımda yapmasına olurum bulunmaktadır. 
 
 Bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunarım.    ……/……../……. 
 
 
 

Av. ……………………………… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İMZA 



 
Taahhütname 

 
ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ 

 
Herhangi bir sebeple sağlık güvenceniz yoksa yasa gereği sağlık güvenceniz Türkiye Barolar 
Birliği tarafından sağlanmaktadır. Ancak aileden hak sahipliğiniz varsa veya özel durum 
nedeniyle bir hak sahipliğiniz varsa bunu takip edip değiştiğinde bilgi vermeniz 
gerekmektedir. 
 
 Ayrıca; 

• Staj süresinin uzaması,  
• Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması 
• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda 

olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,  
• Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda 

olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi, 
 • Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi, gibi durumlarda da bilgi vermeniz 

gerekmektedir. 
 
 

 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 durumunun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu 
durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı 
olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş 
olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceği, 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 edileceğini kabul ve taahhüt 
ederim.  

 
Staj başlama esnasında, genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından 

belirlenen staj başlama ücret tutarını  (staj eğitim, dokuman, eğitim, 
masrafları) ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Bu ödemeyle ilgili Mersin 
Barosu ve yönetimine sulh ve ibra ederim. 
 
Okudum Anladım, ibaresi el yazısı ile doldurulacak  
 
Adı Soyadı  
Tarih  
İmza 
 

 
 



 
VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

  

MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından paylaşılan Kişisel Verilerin 
Korunmasına İlişkin Aydınlatma metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM 
MERKEZİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, 
işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin 
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel 
verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Staj Eğitimi kredileri ders yoklamalarında, 
tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya 
belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, MERSİN BAROSU 
STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından işlenmesine, bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili 
mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu (nakil) diğer barolar ile paylaşılmasına; 
kişisel veriler, özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 
Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik 
numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri 
içeren ehliyet, nüfus cüzdanı bilgileri. 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik 
noktasında alınan kayıtlar 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve 
kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel 
veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ’ ne yöneltilmiş olan her türlü 
talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

MERSİN BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Hakkında yukarıda bildirilenleri, web sitesinde bulunan Aydınlatma Metnini 
okudum ve haklarımı anladım. Kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması hususunda 
rızam vardır. 
Tarih  : 
İsim-Soyisim  : 
TC No  : 
İmza   : 



KURUM MUVAFAKATNAMESİ 

 
 

MERSİN BAROSU BASKANLIĞI' NA 
 
 

11/06/2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7409 
"Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “un 1. 
maddesi ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 16 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiş olup; "Avukatlık staja filen engel olmamak şartıyla herhangi bir iste sigortalı 
olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve 
savcı adaylar ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya 
pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce 
stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir." hükmünü içermektedir. 

 
Yine bu Kanunun yürütümüne ilişkin 22/06/2022 tarih ve 31874 sayılı Resmi Gazete' de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı 
Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik" in "Stajın Yapılması" Başlıklı 5. 
maddesi: 

"(1) Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı 
çalışanlar, kanununda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık 
stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce kolaylık sağlanır. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, 
Uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar. “şeklinde 
düzenlenmiştir. 
 
 
…………………………………………………………..Müdürlüğü'nde…………..………..ol
arak çalışan ……………………TC kimlik nolu  "…………………………." yukarıda anılan 
kanun hükümleri çerçevesinde, Kurumumuzda çalışırken Baro'nuzda staj yapmasına ve yine 
yukarıda anılan yönetmelik kapsamında staj dönemi boyunca yarı zamanlı, dönüşümlü, 
vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan bulunmaktadır. 
 

Bilgilerinize rica ederim. ……/…../20…. 
 
 
 

  
YETKİLİ İMZA 

 


