ESKİŞEHİR BAROSU STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI
1. AVUKATLIK HUKUKU (60 saat)
1.1. Genel Olarak Avukatlık Mesleği
1.1.1. Yargılamada avukatın önemi
1.1.2. Avukatlığın dünü, bugünü, yarını
1.1.3. Avukatlıkta uzmanlaşma
1.1.4. Avukatlık hukukunun kaynakları
1.2. Atatürk ve Türk Hukuk Devrimi– Avukatlığın Kısa Tarihçesi
1.2.1. Türk hukuk devriminin önemi
1.2.2. Türk hukuk devriminin amacı
1.2.3. Türk hukuk devriminin özellikleri
1.2.4. Türk hukuk devriminde avukatın yeri
1.2.5. Türk hukuk devriminin sonuçları
1.2.6. Genel olarak avukatlığın tarihçesi
1.3. Stajyer Avukat – Mahkeme İlişkileri
1.3.1. Stajyer avukat – hakim ve savcı ilişkisi
1.3.2. Stajyer avukat – kalem personeli ilişkisi
1.3.3. Stajyer avukatın mahkemede (duruşmada) hak ve yükümlülükleri
1.4. Avukatlık Stajı ve Avukatlık Mesleğine Kabul
1.4.1. Avukatlık stajının amacı
1.4.2. Stajın süresi ve aşamaları
1.4.3. Staj süresince stajyer avukatın hak ve yükümlülükleri
1.4.4. Stajyerlerin yapabileceği ve yapamayacağı işler
1.4.5. Stajın tamamlanması ve avukatlık mesleğine kabul
1.4.6. Baroya yazılma talebi ve bu talebin kabulü koşulları
1.4.7. Avukatlıkla birleşen ve birleşemeyen işler
1.4.8. Baroya kayıt zorunluluğu ve istisnaları
1.5. Avukatın Hakları
1.5.1. Avukatlık ünvanını kullanabilme hakkı ve bununla birlikte
kullanılabilecek ve kullanılamayacak ünvanlar
1.5.2. Sadece avukatın yapabileceği işler
1.5.3. Uzlaşma sağlama hakkı ve bu hakkın sonuçları
1.5.4. Avukatın hapis hakkı (Avukatlık sözleşmesi konusu kapsamında
ayrıntılı incelenecektir)
1.5.5. Avukatın işten çekilmesi, sonuçları ve işten çekilemeyeceği haller
(özellikle zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamında konunun
değerlendirilmesi)
1.5.6. Dosya inceleme ve örnek alma hakkı
1.5.7. Görüşmeye ilişkin tutanak tutma hakkı, tutanağın hüküm ve sonuçları
1.5.8. Örnek çıkarma ve tebligat yapabilme hakkı
1.6. Avukatın Yükümlülükleri
1.6.1. Avukatın sır saklama yükümlüğü
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1.6.2. İşi reddetme yükümlülüğü ve reddin sonuçları
1.6.3. Avukatın dosya saklama yükümlülüğü
1.6.4. Geçici olarak görevlendirilmeyi kabul zorunluluğu ve bu zorunluluğun
istisnaları
1.6.5. Büro edinme yükümlülüğü, bu yükümlülük kapsamında avukatların
çalışma şekilleri
1.6.6. Çekişmeli hakları edinmeme yükümlülüğü
1.6.7. Mahkemelerde resmi kılık kullanma yükümlülüğü
1.6.8. Reklam yasağı (Reklam Yasağı Yönetmeliği çerçevesinde özellikle
web siteleri ve internet üzerinden yapılan reklamlar)
1.6.9. Baro yönetim kuruluna karşı yükümlülükler
1.6.10. Baro levhasına yazılma yükümlülüğü
1.6.11. Baro keseneği ödeme yükümlülüğü
1.6.12. Haksız rekabet etmeme yükümlülüğü
1.7. Avukat Meslek Kuruluşları ve Kuruluşların Organları
1.7.1. Baro
1.7.1.1. Baro genel kurulu ve baro başkanlığı
1.7.1.2. Baro yönetim kurulu
1.7.1.3. Baro disiplin kurulu
1.7.1.4. Baro denetleme kurulu
1.7.2. Türkiye Barolar Birliği
1.7.2.1. Türkiye Barolar Birliği genel kurulu ve başkanlığı
1.7.2.2. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu
1.7.2.3. Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu
1.8. Avukatlık Sözleşmesi
1.8.1. Avukatlık sözleşmesinin tanımı ve özellikleri
1.8.2. Avukatlık sözleşmesinin kurulması
1.8.3. Avukatlık sözleşmesi örneklerinin incelenmesi
1.8.4. Yazılı avukatlık sözleşmesi yapılmamasının sonuçları
1.8.5. Başka avukatı tevkil yetkisi ve bundan doğan sorumluluk
1.8.6. Avukatlık ücreti
1.8.6.1. Avukatlık ücretinin kararlaştırılması, kararlaştırmanın
şekli koşulları
1.8.6.2.Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olmasının sonuçları
1.8.6.3.Ücretsiz iş alınması
1.8.6.4. Avukatlık ücretinden dolayı müteselsil sorumluluk
1.8.6.5. Avukatın avukatlık ücreti sebebiyle hapis ve rüçhan hakkı
1.8.6.6. Avukatlık ücretinde takas, hapis ve haciz yasağı
1.8.6.7. Asgari ücret tarifesi
1.8.6.8. Karşı taraf vekalet ücreti ve bu ücretin yargılama giderleri
kapsamında değerlendirilmesinin incelenmesi
1.8.6.9. Avukatlık ücreti uyuşmazlıkları
1.8.7. Avukatın masraf isteme hakkı (yükümlülüğü), gerekli masrafın
verilmemesi durumunda avukatın izleyeceği yol
1.8.8. Avukatın istifası
1.8.9. Avukatın azli
1.8.9.1. Haklı azil kavramı ve özellikle yargı kararları çerçevesinde
haklı azil halleri
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1.8.9.2. Haksız azil kavramı ve haksız azil sebebiyle avukatın hakları
1.9.

Adli Yardım ve CMK Kapsamında Zorunlu Müdafilik – Vekillik
1.9.1. Adli yardımın amacı
1.9.2. Adli yardımda avukatların görev alması
1.9.3. Adli yardımdan yararlanan kişi ile avukatın ilişkileri
1.9.4. CMK kapsamında görevlendirme, görevlendirmeye yetkili makam
1.9.5. CMK kapsamında görevlendirilen avukatın işi kabul etme
zorunluğunun varlığı veya yokluğu
1.9.6. CMK kapsamında alınan görevlerde dikkat edilmesi gereken hususlar
1.9.7. Avukat – kolluk ilişkileri

1.10. TBB Meslek Kuralları
1.10.1. Avukatlık Meslek Kurallarının gerekçesi
1.10.2. TBB Meslek Kurallarının genel olarak incelenmesi
1.10.3. Uygulamada sıkça karşılaşılan meslek kuralı ihlalleri
1.10.4. TBB Meslek Kurallarına aykırı davranışların sonuçları
1.11. Avukatın Hukuki Sorumluluğu
1.11.1. Avukatın hukuki sorumluluğunun niteliği
1.11.2. Avukatın hukuki sorumluluğunu doğuran haller
1.11.3. Avukatın hukuki sorumluluğuna ilişkin örnek olaylar
1.11.4. Avukatın hukuki sorumluluğuna bir çare: Mesleki sorumluluk sigortası
1.12. Avukatın Cezai Sorumluluğu
1.12.1. Avukatın cezai sorumluluğu niteliği
1.12.2. Avukatın soruşturulabilmesinin koşulları
1.12.3. Kovuşturma izni ve son soruşturmanın açılması kararı
1.12.4. Avukat hakkında doğrudan (genel hükümlere göre) soruşturma
yapılması
1.12.5. Avukat büro ve konutunun aranması (bu kapsamda avukatın üstünün
aranamamasının irdelenmesi)
1.13. Avukatın Disiplin Sorumluluğu
1.13.1. Avukatın disiplin sorumluluğunun niteliği
1.13.2. Avukatın disiplin sorumluluğunu doğuran haller
1.13.3. Baro yönetim kurulunun soruşturma yapması
1.13.4. Kovuşturma açılmasına yer olmadığı kararı ve bu karara karşı itiraz
1.13.5. Kovuşturma açılması kararı
1.13.6. Disiplin kurulu incelemesi
1.13.7. İşten yasaklama
1.13.8. Disiplin kurulu kararı
1.13.9. Disiplin cezası türleri
1.13.10. Disiplin kurulu kararına karşı itiraz
1.13.11. Kovuşturma ve ceza zamanaşımı
1.13.12. Disiplin cezalarının silinmesi
1.14. Avukat – Müvekkil İlişkileri
1.14.1. İşi almadan önce avukat – müvekkil ilişkileri
1.14.2. İş alırken müvekkille görüşme yöntemleri
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1.14.3. İşin devamı sırasında avukat – müvekkil ilişkileri ve özellikle sorun
çıkaran haller
1.14.4. Müvekkilden yazılı talimat alma, aksi davranışın sonuçları
1.15. Avukat – Avukat, Avukat – Baro, Avukat – Mahkeme (hakim, savcı,
kalem - icra personeli vs.) İlişkileri
1.15.1. Meslektaş ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken davranışlar
1.15.2. Avukatın baro ile ilişkilerinde dikkat etmesi gereken davranışlar
1.15.3. Avukatın hakim – savcılarla ilişkileri ve özellikle duruşmada hakları
1.15.4. Avukatın kalem personeli ile yaşadığı sorunlar, sorunların sebepleri ve
çözüm yolları
1.16. Hukukta Kaynaklar ve Sorun Çözme
1.16.1. Avukatın önüne gelen sorunu anlaması
1.16.2. Avukatın soyut hukuk kuralını somut olaya uygulaması
1.16.3. Avukatın sorun çözerken kaynaklardan yararlanması
1.17. Büro Yönetimi
1.17.1. Büronun önemi ve dikkat edilecek hususlar
1.17.2. Büro personeli ile ilişkiler
1.17.3. Adliyeye giden personelin kılık, kıyafeti, davranışları ve adliye
personeli ile ilişkileri
1.17.4. Büroda dosya tutma, saklama ve dikkat edilecek hususlar
1.18. Avukatın Vergilendirilmesi
1.18.1. Avukatın sorumluğu olduğu vergiler
1.18.2. Serbest meslek makbuzu kesme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün
örnekli açıklanması
1.18.3. Defter tutma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün örnekli açıklanması
1.18.4. Masraf ve demirbaşların vergiden düşülmesi
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