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Avukat stajyerlerinin staj sürelerinde 12.03.2013 tarih ve 28585 say ı l ı Resmi
Gazete'de yay ı mlanarak yürürlü ğe giren Aktif i şgücü Hizmetleri Yönetmeli ği kapsam ı nda
Türkiye İş Kurumu tarafı ndan yap ı lacak olan kurs veya programlardan faydalanabilme
olanakları n ı n bulunup bulunmad ığına ili şkin Bakanl ığım ızın görü şünün bildirilmesi istemini
içeren ilgi yazın ı z ve konu incelendi.
Türkiye İş Kurumu tarafı ndan Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeli ğ i kapsam ı nda
gerçekleştirilecek kurs ve programlar ile istihdam ı n korunması ve artırı lması , i şsizlerin
mesleki niteliklerinin geli ştirilmesi, i şsizli ğ in azaltı lması ve özel politika gerektiren gruplar ı n
i şgücü piyasas ı na kazand ı nlması amaçland ığı gibi kurs ve program süresine ba ğ l ı olarak
katı l ımc ı lara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkan ı ile i ş kazas ı , meslek hastal ığı
ve genel sağl ı k sigorta primleri Türkiye İş Kurumu taraf
ı ndan karşı lanarak katı l ı mc ı ları n
sağl ı k hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktad ı r.
1136 say ı l ı Avukatl ı k Kanununun 1 inci maddesinde avukatl ığı n kamu hizmeti ve
serbest meslek olduğu, avukatın yargın ı n kurucu unsurları ndan olan bağı ms ı z savunmayı
serbestçe temsil edece ğ i, 2 nci maddesinde ise avukatl ığın amac ın ı n, hukuki münasebetlerin
düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anla şmazl ı kları n adalet ve hakkaniyete uygun
olarak çözümlenmesini ve hukuk kurailar ını n tam olarak uygulanmas ını her derecede yargı
organlar ı , hakemler, resmi ve özel ki şi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olduğunun
hükme bağlanması karşı s ı nda bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek,
adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallar ı nı n tam olarak uygulanmas ında
yarg ı organları yla yetkili kurul ve kurumlara yard ı m ı görev bilen avukat ı n, hukuk devletinin
yargı düzeni içindeki yerinin ayr ı ca özellik taşı d ığı dikkate al ı nd ığı nda kamusal yönü ağı r
basan avukatl ı k mesleğine giri ş için yapı lan staj ın etkin ve verimli yap ı lmas ı nı n bir takı m
koş ul ve s ı nı rlamalara bağ l ı kal ı nması zorunlu olduğu gibi hukuk devletinin ve adil
yargı lanma hakk ı nın da gereğidir.
19.12.2001 tarihli ve 24615 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yürürlüğe giren
Türkiye Barolar Birli ği Avukatl ı k Staj Yönetmeli ğinin 1 inci maddesinde ise avukatl ı k
staj ın ı n amacı , hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayr ı lmaks ı zı n ve bilimin yöntemlerini
kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yarg ı lama süresince yarg ı lama faaliyetinin
yönetimine ve karar ın oluşumuna etkin biçimde kat ı labilen, meslek ilke ve kurallar ına bağl ı ,
hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan hakları na sayg ı l ı, demokrasi
ve hukukun üstünlü ğünden ayrı lmayan, bağı ms ı z ve özgür avukatların yeti şmesi için
hukuksal, sanatsal, e ğitsel olanakları n sağ lanması olarak belirlendi ği nazara al ı nd ığı nda
stajyer Avukatları n iş siz olarak nitelendirilerek net asgari ücret ve genel sağl ı k
hizmetlerinden yararlanma imkan ı elde etmeleri esas al ını p Türkiye İş Kurumu tarafından
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i şsizli ğin azahılması na yönelik olarak yürütülen kurs ve programlara katı lmak suretiyle
yapacakları staj ın, avukatl ı k staj ından beklenen yararın gerçekle şmesini sağlamaktan uzak
olduğu şüphesizdir.
Diğer taraftan, Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeli ği uyarınca Türkiye İş Kurumu
tarafından gerçekleştirilecek Meslek Eğitim Kursları , i ş Başı Eğitim Program ı, Toplum
Yararı na Programlar ve Girişimcilik Eğitim Program ı olmak üzere dört grupta toplanan
uygulamalar ı n avukatl ık staj ı ile bağdaşıp bağdaşmayacağı noktasında Avukatl ı k mesleğinin
önem ve özellikleri, Anayasan ı n 135. maddesi ile birlikte Avukatl ık Kanununun Barolara ve
Türkiye Barolar Birli ğine yüklediği görevler ve tan ıd ığı hak ve yetkiler açısı ndan irdelenmesi
gerektiği açı ktır.
Bu itibarla, Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeli ğinde öngörülen;

1-Meslek Eğitim Kursları ;
1- "i şbirliği Yapılması " başl ıkl ı 12 nci ve ".Kursiyer Zaruri Giderlerinin Ödenmesi" başl ıkl ı
44 ürıcü maddeler uyarı nca kursiyerlere ödeme yap ılması,
2-"Kurs Eğitim Programlar ı ' başlı klı 28 inci maddesinde yer alan kurs e ğitim programları n ı n
Milli Eğitim Bakanl ığı nca onaylanmas ı şartı, kursun uygulamal ı bölümlerinin farkl ı eğitim
mekanları nda yapı labilmesinin Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğünce uygun bulunma
şartı na bağl ı tutulması,
3- "Kurs Süresi" başl ıkl ı 29 uncu maddesi kapsam ı nda kurs süresini belirleme yetkisinin
Milli Eğitim Bakanl ığı na ait olması , kurs sürelerinin asgari ve azami hadleri ile mesai saatleri
ve günleri dışında kurs düzenleme için Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğünün onay ının
gerekmesi, 4- "Kurs Eğiticileri" başl ıkl ı 30 uncu maddesinde say ı lan kurs eğiticileri arası nda avukatl ık
mesleği say ı lmad ığı gibi eğitieinin kurstan ayrı lmas ı halinde durumu ayn ı gün içerisinde
yükleniciye Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğüne bildirme zorunluluğunun getirilerek yeni
eğiticinin atanmas ının İ l Müdürlüğünün onayı na tabi olmas ı ,
5- "Eğitim Mekan." başl ıkl ı 31 inci maddesi uyar ınca kurs düzenlenecek e ğitim mekanları nın
Milli Eğ itim Bakanl ığınca veya onun yetkilendirdi ği kurum ve kurulu şlarca belirlenmesi,
eğitimlerin onaylanm ış mekanlar d ışında gerçekle ştirme yasağı nın bulunmas ı ve Çal ışma ve
İş Kurumu İ l Müdürlüklerine e ğitim mekanların ı denetleme yetkisi verilmesi,
6- "Kursiyer Say ı sı " başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca kurs sını flarındaki kursiyer say ısın ı
belirleme yetkisinin Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüklerine ait olmas ı, kurs say ı sının beş
ki şinin altına düşmesi halinde İ l Müdürlüğüne kursu iptal yetkisi tan ı nması ,
7- "Kursiyerlerin Seçimi" ba
şlı klı 34 üncü maddesi uyarınca kursiyer seçim yetkisinin
yüklenici ile birlikte Türkiye İş Kurumu yetkilisine verilmesi, yükleniciye kursiyer seçiminde
kullancağı esasları Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğüne bildirme ve kursiyer isim
listelerinin İ l Müdürlüğ ünce uygun görülen yöntemle ilan edilme ile yüklenicinin mülakata
kat ı lanların tamam ı nı mülakat gününden önce sisteme kay ıt etmesi ve kursa seçiimeyenlerin
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seçilmeme nedenleri İ l Müdürlüğüne bildirme şartları nın öngörülmesi.
8- Kursiyer ve Yüklenici Taahhütnameleri" baş lıklı 35 inci madde uyarınca, kursiyerlerin
kurs esnas ı nda ücret almalarını n öngörülmesi, kursiyer olarak seçilenlerin kursiyer
taahhütnamesini imzalamadan kursa katı lamayacakları nın kabulü ve kursiyer
taahhütnamesinde yer alan hususlarda ayk ırı lığı n tespit edilmesi halinde kursiyerin yirmi dört
ay boyunca kursa kat ı lamamas ı ,
9-"Devam Zorunluluğu ve İ li şik Kesme başl ıkl ı 36 ncı madde uyarı nca kursiyere izin verme
yetkisinin Türkiye İş Kurumuna ait olmas ı , izin süreleri ve kursiyerin an ılan maddede sayı lan
hallerde kurstan ili şiğinin kesilmesi için Kurumun onay ı şartı nın aranması, kursiyerlerin
devam durumları nın takibinde Kurumca haz ırlanacak çizelgelerin kullan ılarak ay sonunda
Kuruma gönderilme şartının olması , kursiyerlerin devam durumlar ını n Kuruma
bildirilmesinin gerekmesi,
10- "Kurs Sorumlusu" başl ıkl ı 37 nci madde uyarı nca kurs sorumlusunun Çal ışma ve İş
Kurumu İ l Müdürlüğünce belirlenmesi ve bu sorumlunun;
- Kursu, mülakat aşamasından itibaren her safhas ında incelemek, de ğerlendirmek,
yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,
- Kurs dosyasını, kursla ilgili evrak ve belgeleri, şikayetleri incelemek,
- Olumsuzluklar, gerekti ğinde yerinde incelemek ve bunlar ın giderilip giderilmedi ğini
takip etmek, giderilmemesi durumunda derhal gerekli i şlemleri başlatmak, gerekti ğinde ilgili
makamlara iletmek,
-Sorumlu olduğ u kursu ayda en az bir kez ziyaret etmek,
- Kursiyer, yüklenici ve e ğiticileri denetlemek ve kursla ilgili rapor haz ırlamak,
Hak ve yükümlülüklerinin bulunması,
Il- "Kursları n Denetimi ve izlenmesi" başl ıkl ı 38 inci maddesi kapsam ı nda kursların,
denetimi yetkisinin Türkiye İş Kurumu ve 4904 say ı l ı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13.
maddesi doğrultusunda olu şturulacak Denetim Kurullar ına ve ihtiyaç halinde Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü personeline verilmesi, denetimler ve ziyaretler esnas ı nda
yüklenicilere kolayl ık sağlama yükümlülü ğü getirilmesi, denetim esnas ı nda sorun tespit
edilmesi halinde yükleniciye uyarı ve sorunun giderilmesi için süre verilmesi yetkisi tan ınd ığı
gibi bu sorunları n giderilmemesi halinde sözleşme feshedilerek yapı lan ödemelerin bir
kısmı nı n KDV dahil olmak üzere yasal faiziyle tahsil edilmesi, kurs esnas ında sınıfları n
yüklenici tarafindan teknolojik araçlarla kaydedilme şartın ın getirilmesi,
12- 'S ı nav ve Belgelendirme" başlı kl ı 39 uncu madde uyarınca kurs sonunda sı nav şartı
getirmesi,
Il- iş başı Eğ itim Programları ;

1- "Program Uygulanacak İşyerleri" ba
şl ıkl ı 47 nci madde uyarınca i şbaşı eğitim program ının
en az iki çal ışanı bulunan ve Türkiye İş 'Kurumuna kayıtlı işyerlerinde uygulanabilece ğinin
kabul edilmesi,
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2- " Program ı n Uygulanması " baş l ı kl ı 50 nci madde uyarı nca program ı n başlatı lması ve
devam ı sı ras ı nda program ın ilgili mevzuata ve sözle şme hükümlerine uygunlu ğuna yönelik
her türlü tedbiri alma yetkisinin Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğüne verilmesi ve bu
kapsamda i şverene İ l .Müdürlüğ ünce istenilen tüm belgeleri verme zorunlulu ğunun kabul
edilmesi,
3- Yeni Katı l ı mc ı Talebi ve Katı l ı mc ıları n istihdam ı " ba
şl ı kl ı 51 inci madde uyarınca yeni
katı l ı mc ı talebinde bulunan i şverenin talebinin kabul edilebilmesi için i şverenin başvuru
tarihinden geriye do ğru son bir y ı lda i şbaşı eğitim programlar ı n ı tamamlayan katıl ı mc ı lardan
istihdam etme veya istihdam etme taahhüdünde bulunma şartı aranması ve bu taahhüdün
gerçekleşme durumunun denetlenmesinin öngörülmesi,
4- "Programa Kat ı l ı m Şartları " başl ı kl ı 52 nci madde uyarı nca programa kat ı labilmek için
Türkiye İş Kurumuna kay ıtl ı işsiz olma şartı aranması ,
5- "Programları n Süresi" baş lı kl ı 53 üncü maddesi kapsam ı nda kurs süresini belirleme
yetkisinin Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğüne ait olmas ı ,
6- "Devam Zorunluluğu" baş lıkl ı 54 üncü madde uyarı nca kat ıl ı mcıya izin verme yetkisinin
i şveren ya da i şveren vekiline ait olmas ı, izin süreleri, kursiyerlerin devam durumlar ı nı n
sisteme girilmesi şartı nı n kabul edilmesi ve bu hususta Çal ışma ve i ş Kurumu İ l
Müdürlü ğüne denetim yetkisi verilmesi,
7- "Giderlerinin Ödenmesi" baş l ı kl ı 56 ncı madde uyarınca kat ı l ımcı lara ödeme yap ı lmas ı ,
8- "Sözleşme imzalanması " baş l ıkl ı 57 nci maddesi uyannca 48 inci madde kapsam ında
i şveren ile kat ı lı mc ı arası nda imzalanacak olan sözle şmenin içeri ğinin Türkiye İş Kurumu
tarafı ndan belirlenmesi ve bu sözle şmenin Kurum yönünden hüküm ifade etmesinin Çal ışma
ve İş Kurumu İ l Müdürlüğünün onay ı na bağl ı olması ,
9- "Sözleşmenin Sona Ermesi ve Feshi" ba şl ıkl ı 58 inci maddesi kapsam ında tan ınan
sözlemenin feshi yetkisi ve şekli ile sözleşmenin feshi kararı nın hüküm ifade etmesinin
Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğünün onay ı na bağl ı kı l ınmas ı , İ l Müdürlü ğüne bağı ms ı z
olarak fesih yetkisi verilmesi,
şl ıkl ı 59 uncu maddesi uyar ınca programlar ı n denetimi
10- "Denetim ve Ziyaretler" ba
yetkisinin Türkiye İş Kurumu ve 4904 say ıl ı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13. maddesi
doğrultusunda olu şturulacak Denetim Kurulları na ve ihtiyaç halinde Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü personeline verilmesi, denetimler ve ziyaretler esnas ı nda yüklenicilere
kolayl ı k sağlama yükümlülü ğü getirilmesi,
11- Idari Yaptı rımlar" ba
ş l ı kl ı 60 inci maddesi uyar ı nca i şverene ve kat ı l ı mcıya ödeme
yükümlülüğü ve yapt ı rı m öngörülmesi,
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Yönündeki hükümler, Avukatl ık staj ında Milli Eğitim Bakanl ığı , Türkiye İş Kurumu ve
Çal ışma ve İş Kurumu İ l Müdürlüğünü sorumlu ve karar almaya yetkili hale getirecektir.
Diğer bir deyi şle, Avukatl ık Kanunu ve Yönetmeliği kapsam ı nda avukatl ık staj ı na ili şkin
karar almaya yetkili kurum ve makamları n birçok yetkisinin devredilmesi sonucunu
do ğuracaktır. Yine, Aktif i şgücü Hizmetleri Yönetmeli ğ i uyarı nca kurs ve programları n
denetiminde yetkili k ıl ı nan makamlar, Baro, Adalet Komisyonu ve yan ında staj yapı lan
Hakim, Cumhuriyet Savc ı sı ve Avukat ı n üzerinde denetim yetkisine sahip olaca ğı ndan bir
nevi vesayet organ ı haline gelecektir. Öte yandan, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeli ği
kapsam ı nda stajer avukatlara bir çok ek yükümlülük getirilece ği gibi avukatl ı k staj ı
bakı m ı ndan bu Yönetmelik kapsam ı nda staj yapan ile yapmayanların iki farkl ı mevzuata tabi
olmaları na da neden olacakt ır.
111- Toplum Yarar ına Programlar;
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeli ğinin Dördüncü Bölümünde düzenlenen Toplum
Yararı na Programlar ı n uygulanabilece ği alanların tandidi olarak say ıldığı 65 inci maddesinde
avukatl ı k mesleğinin belirtilmediği nazara al ı ndığı nda avukatl ık staj ının bu programlarla
birlikte yürütülmesi mümkün bulunmamaktad ır.
IV- Girişimcilik Eğitim Programlar ı;
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeli ğinin Be şinci Bölümünde düzenlenen Giri şimcilik
Eğitim Programlarının kişilerin i şyeri açmaları yahut mevcut i şyerlerini geli ştirmelerini
sağlamaya ili şkin bulunduğu anlaşı ldığı ndan avukatl ık staj ıyla ilgili olmad ığı
değerlendi ri 1m i ştir.
Bu itibarla, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeli ği kapsamı nda Türkiye İş Kurumu
tarafı ndan yap ı lan kurs veya programlann gerek nitelik ve amaçlar ı gerekse kapsam ve
uygulanma şekilleri itibariyle avukatl ı k mesleğinin önem ve özellikleri, Anayasan ın 135.
maddesi ile birlikte Avukatl ık Kanunu ve Türkiye Barolar Birli ği Avukatl ık Staj
Yönetmeli ğinin Türkiye Barolar Birliğine ve Barolara yükledi ği görevler ve tanıdığı hak v
yetkiler bakım ından çatıştığı anlaşı ldığından avukat stajyerlerinin staj sürelerinde Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeli ği kapsam ı nda yapı lacak olan kurs veya programlardan
faydalanabilme olanaklar ının bulunmad ığı düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakim
Bakan a.
Genel Müdür
*Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanm ıştır.
Ayrıca fiziki ortamda gönderilecektir.
Milli Müdafaa Cad. No: 22 ANKARA Ayrı nt ı l ı bilgi için irtibat : Avukatl ı k Bürosu
Telefon: 0 312 414 81 33 e-posta: higm(adalet.gov.tr Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr
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