AVUKATLIK KANUNU

İLGİLİ KANUN VE
YÖNETMELİKLER
İLE
BELGELER

ŞUBAT2010! .BASKI

t

TÜRKİ YE BAROLAR B İRLİĞİ

AVUKATLIK KANUNU
İ LG İ Li KANUN VE
YÖNETMELİ KLER
İ LE
BELGELER

5UBAT2010!

3. BASKI

Türkiye Barolar Birli ği Yayınlan: 165
Kanunlar Dizisi; 7
Avukatlık Kanunu - İlgili Kanun ve
Yönetnıelikler ile Belgeler

ISBN: 978-605-5614-05-8
© Türkiye Barolar Birli ği
Birinci Baskı : Mayıs 2005
Ikinci Baskı : Ekim 2009
Üçüncü Baskı : Şubat 2010
Yay ına Hazırlayanlar
Av, Teoman ERGÜL
Av. O ıa GÜNENDİ YAĞAN
Türkiye Barolar Birli ği
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. 1366. Sokak No: 3
06520 Balgat - ANKARA
Tel: (0.312) 29259 00 (Pbx) • Faks: (0.312) 286 55 65
www.barobirlik.org.tr
e-posta: yayin©barobirlik.org.tr
Sayfa Tasarıım ve Ofset Hazırlık
Düş Atelyesi (0.312) 215 7037
www.dusatelyesi.com
Baskı
Şen M3tbaa
özveren Sokağı 25/ B
Demirtepe-Ankara
(0-312) 229 64 54 - 23054 50

AVUKATLIK KANUNU
İ LGİ Lİ KANUN VE
YÖNETMELİ KLER
İ LE
BELGELER

5UBAT2010!

3. BASKI

iÇiNDEKİ LER'

KANUNLAR
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu.............................................3
6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaş ma Kanunu................163

YÖNETMELİKLER
Türkiye Barolar Birliği
Avukatlık Kanunu Yönetmeli ği ...................................... 171
Türkiye Barolar Birli ği
Avukatlık Staj Yönetmeliği ..............................................229
Türkiye Barolar Birli ği
Staj Kredi Yönetmeliği ...................................................... 253
Türkiye Barolar Birliğ
i
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Fonu Yönetmeli ği .........................................271
Türkiye Barolar Birli ğ
i
Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ....................................293
Türkiye Barolar Birli ği
Reklam Yasağı Yönetmeliğ
i.............................................325
Türkiye Barolar Birli ğ
i
Adli Yardım Yönetmeliği ................................................. 339
1 Ayrıntılı dizinler ilgili bölümlerde verilmi ştir.

v

BELGELER

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallan.......................355
Avrupali Avukatlar ın Tabi Olduğu
Meslek Kuralları ................................................... ............. 369
Avukatlarm Rolüne Dair Temel Prensipler
(Havana Kuralları) ............................................................391
Avrupa Konseyi Avukatl ık Mesleğinin İcrasmdaki
Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı .....405
BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri......................435
i Morelia Şartı .................443
Uluslararası Avukatlar Birliğ
21. Yüzyılda Avukatlık Meslek
Kurallarına Dair Turin ilkeleri ... ................................... ..449
ÖRNEKLER

Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi ....................... 465
Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi
(Yabancı Ortaklıklar için) ................................................. 477
Yetki Belgesi.......................................................................488
EKLER

Türkiye Barolar Birli ği Yardım Yönergesi ..................... 493
Avukatlık Sınavının iptal ile ilgili
Anayasa Mahkemesi Karar
ı ............................................497

ni

SUNUŞ

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca benimsenen ve Trabzon'da yapılan 27. TBB Genel Kurulu'na sunulan yaym programına göre, hukukçular ile ilgilenenlerir ı
yararlanabilecekleri nitelikte hukuk el kitaplar ı yayımlanmas' planlanmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yo ğun bir yasama faaliyetine girmesi, pek çok alanda s ınama-yanılma yöntemi ile hareket edilmesi sonucunda, yasalarda k ısa aralarla
değişiklikler yapılması ve hafta temel yasalarm tümden
değiştirilmesi karşısmda bu istek ve karar uygulamaya
konulamamıştır.
Bu alandaki ilk yayınımız 28. Olağan Genel Kurul öncesinde Avukatlı k Kanunu, ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile
Belgeler adlı kitap olmaktadır. Kısa zamanda hazırlanan

bu kitabı baş ta Anayasa olmak üzere temel yasalar takip
edecektir.
Yararlı olabilmek umuduyla takdirlerinize sunarım.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Özdemir Özok
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BIRINCI KISIM
AVUKATLIK VE AVUKAT

Avukatlığm Mahiyeti
Madde 1. Avukatlı k, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
(Değiş ik: 21512001-466711 m.) Avukat, yarg ının kurucu
unsurlanndan olan ba ğmısız savunmayı serbestçe temsil
eder.

Avukatliğın Amacı
Madde 2. (Değiş ik: 2/5/2001-466712 m.) Avukatlığın

amacı ; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anla şmazlı klann adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallannm
tam olarak uygulanmas ını her derecede yargı organlan,
hakemler, resmi ve özel kiş i, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet
hizmetine ve ki şilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değiş ik: 21512001-46672 m.) Yargı organları , emniyet
makamları, diğer kamu kurum ve kurulu şlan ile kamu iktisadi teş ebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler,
sigorta şirketleri ve vakıflar avulcatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardı ma olmak zorundad ır. Kanunla-
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4VUWIJK rındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumVE AVUKAT lar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek al ınması vekaletname ibraz ına bağlıdı r. Derdest davalarda müzekkereler duru ş ma günü beklenmeksizin mahkemeden
alınabilir.
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IKINCI 1(151M
AVUKATLIK MESLE ĞINE KABUL

Avukatlığa Kabul Şartlan1

AVUKATlIK
MESI.F İ NE

Madde 3. (Değiş ik: 3011/1979-217811 m)

USUL

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmak,
ki. Türk

hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak
veya yabancı memleket hukuk fakültesir ıden mezun olup
da Türkiye hukuk fakülteleri programlar ına göre noksan
kalan derslerden ba şarılı sınav vermiş bulunmak,2
C. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bilim belgesi alnuş bulunmak,

d. (Mülga: 28111/2006-555811 mJ,

e. Levhasma yaz ı lmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,
f. Bu kanuna göre avukatl ığa engel bir hali olmamak
ğerekir.3

2

1136 sayılı Kanun'un 8,9. 11, 12 ve 13. geçici maddeleri hükümlerinebkz.
3256 sayılı Kanun'la eklenen geçici 4. madde hükmüne bkz.
Bu maddeye, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı Kanun'un 3. maddesiyle
(d) bendi eklemııiş, varolan (d) ve (e) bentleri, sırası yla (e) ve (f) bendi olmak metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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AVUTUK

İstisnalar

M ES [Etİ N E
YBU[

Madde 4.

(Değiş ik: 2/5/2001-4667/4 m.)

Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcıhklannda,
Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danış tay üyeliklerinde, üniversiteye ba ğlı fakültelerin hukuk bitimi dersnda profesörlük, doçentlik, yard ımcı doçentlik göleri dalı
revlerinde dört yıl, kamu kurum ve kunıluşlarmın hukuk
müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmi ş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar aranmaz.
Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabana hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yı l süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılik veya avukatl ık yapmış ve avukatligi meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun
olarak yapılan smavlarda ba şan göstermiş ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydı yla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) ber ıtlerinde yazılı koşullar
ın dışmda tutulurlar.
Birinci ve ikinci fı krada gösterilenlerin baro levhasına
yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden baş ka sicil özetlerinin onanmış bir
örneğinin de verilmesi gereklidir.
Avukatlığa Kabulde Engeller
Madde 5. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı
halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur:
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a. (Değiş ik: 23/1/2008-57281326 m.)

Türk Ceza Kanunu- AVUKATUK
nun 53 Ündü maddesinde belirtilen süreler geçmi ş olsa MESLEĞİ NE
bile; kasten iş lenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla sü- KABUL
reyle hapis cezası na ya da devletin güvenli ğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin i şleyişine karşı suçlar,
milli savuımıaya karşı suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, frtikap, rü şvet, hırsızlı k, dolandıncılı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştı rma, edimin ifasına fesat karıştı rma, suçtan
kaynaklanan malvarl ığı değerlerini aldama veya kaçakç ıhk suçlarından mahküm olmak,
b. (Değiş ik: 221111986-325612 m)

Kesinleşmiş bir disiplin karan sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
C. Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlan çevresince bilinmi ş olmak,

d. Avukatlik mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,
e. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
t Mas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak
(Taksiratlı ve hileli müfiisler itibarlan iade edilmi ş olsa
dahi kabul olunmazlar),
g. Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h. Avukatlığı sürekli olarak gere ği gibi yapmaya engel
vücut veya akılca malul olmak.
(Değiş ik: 21512001-466715 nı.) Birinci fı kranm (a) bendin-

de sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymi ş
olanlann cezas ı ertelenmiş , paraya çevrilmi ş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.
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AVUKAtLIK
(Değiş ik: 22/111986-325612 m.) Adayın birinci fıkranın
MESLEĞINE (a) bendinde yanl ı cezalardan birini gerektiren bir suçtan
KABUL kovu şturma altı nda bulunması halinde, avukatlığa alınn bu kovu şturmanın sonuna
ması isteği hakkındaki kararı
kadar bekletilmesine karar verilebilir.
Şu kadar ki, ceza kovu şturmasını n sonucu ne olursa
olsun avukatlığa kabul isteğ inin geri çevrilmesi gereken
hallerde, sonuç beklenmeden istek karara ba ğlanır.
Baroya Yazilma İstemi
Madde 6. (Değiş ik: 21512002-466716 nı.)
(...)4 4 üncü maddedeki ko şulları taşıyanlar başvurduklan yer barosu levhasma yaz ılmalarmı dilekçe ile isteyebilirler.
Karar
Madde 7. Baro Yönetim Kurulu, levhaya yaz ılnıa istemi hakkında ba şvurma dilekçesinin yarış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir.
n avuSüresi içinde karar verilmediği takdirde, adayı
katlığa kabul istemi reddedilmi ş sayılır. Bu halde aday bir
aylık sürenin bitiminden itibaren on be ş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. itiraz üzerine 8 inci
madde hükmü kı yas yolu ile uygulanır.

28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun'un 1. rnaddesiyle bu arada
yer alan "Avukatlık sınavıru başarmış olanlar veya" ibaresi madde
metninden çıkanimıştır.
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Redde veya Kovuşturma Sonuna Kadar
Beklenmesine Dair Karara itiraz

AVUKATLIK
MESLEGINE
KABUL

Madde 8. Baro Yönetim Kurulu, avukatl ığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesinekarar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebli ğ olunur.
Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş
gün içinde, karan veren baro vas ıtasıyla Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tespit eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve
resme tabi değildir.
Türkiye Barolar Birliğ
i, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, itiraz ı kabul veya
reddeder. Türkiye Barolar Birli ğ
i itiraz tarihinden itibaren
bir ay içinde bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır.
(Değişik: 2/5/2001-466717 m.) Baro yönetim kurullannın
adayı
n levhaya yazılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliine gönderilir. Türkiye Barolar Birli ği karann kendisine
ğ
ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya
bulmama kararı
nı ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki
kararlannı onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir
ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet
Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmedi ğ
i veya karar onaylandığı takdirde
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görü şülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle
birlikte Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliğ
i Yönetim Kurulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul edildi ği takdirde
onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Tür-

25

Avukatl ı k Kanunu

AVUKATL İ K
MESLEG İ NE
KABU[

kiye Barolar Birli ği tarafından Adalet Bakanli ğına bildiriur.
Baro Yönetim Kurulunun, avukatlığı kabul isteminin
reddi veya kovu şturma sonuna kadar beklenmesi hakk ındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmedi ği takdirde kesinleşir.
(Değişik: 21512001-466717 m.) Adalet Bakanh ğırun dörnca verdiği kararlara karşı, Türkiye Badüncü fıkra uyarı
nın uyrolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanl ığı
gun bulmayıp bir daha görü şülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birli ğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanl ığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine ba5vurabilir.5
Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye
mecburdurlar.
Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin
ine kabul edilen adaya, ilMadde 9. Avukatlık mesleğ
gili baro tarafından bir ruhsatname verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamerıin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder.
Aday böylece avukatl ığa kabul edildikten sonra avukat unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum Türkiye
Barolar Birliğ
ine bildirilir.
(Değişik: 23/1/2004-504311 in.) Ruhsatnameler ve avukat
Bu fıkrada geçen "Dan ıştay' ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayd ı
Kanun'un 28. maddesi ile "idari yarg ı merciine" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmi ştir.
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kimlikleri Türkiye Barolar Birli ği tarafmdarı tek tip olarak AVUKATLIK
bastınlır ve düzerılenir, 8 inci maddenin dördüncü fı kra- MESLEGİNE
sında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birli ği Yönetim KABUL
Kurulunca uygun bulma karan verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkan ve ilgili Baro Ba şkanı tarafından imzalanı. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kurulu şlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir.
Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname verilirken,
Baro Yönetim Kurulu önünde a şağıdaki şekilde ant içtirilir:
(Değişik: 21512001-466718 m.) Hukuka, ahlaka, mesleğin
onuruna ve kurallarına uygun davranacağı ma namusum
ve vicdanım üzerine ant içerim.
Avukatı
n and içtirildiği, andm metnini de kapsayan
bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyas ında saklanır. Tutanak Baro Yönetim Kumlu üyeleri ile birlikte ant içen
avukat tarafmdan imzalan ır.

Ret Kararının Bildirilmesi
Madde 10. Avukatlık mesleğine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayı n bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili baro, adayın adım diğer barolara ve Türkiye
Barolar Birliğ
ine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme sebepleri ortadan kallcmad ıkça, hiçbir baro o kimseyi levhası na yanmaz.
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YASAK HALLER

Avukatlıkla Birleşemeyen İşler

AVUXAILIK
MESLE Ğİ NE

Madde 11. Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi
ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin
onun ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birle5emez.6

KABUL

Avukathkla Birleşebilen işler
Madde 12. (Değişik: 22,4,1986-325613 m.)
Aşağıda, sayılan işler 11. madde hükmü dışmdadır:
a. Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi
üyeliği,
b. (Değişik: 21512001-466719 in.)

Hukuk alanında profe-

sör ve doçentlik,7
c. Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve
Geçici madde 20'ye, 22/1/1986 tarihli ve 3256 sayılı Kanunla eklenen geçici madde 1 ve 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanım'la eklenen geçici madde Ve bkz.
2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı Kanun'un 97. maddesi gereğince,
Kanun'un yayımı tarihi olaı 10/5/2001 tarihinden 1 yıı sonra yürürlüğe girmişfir.
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sürekli avukatliğı ile bir avukat yazı hanesinde ücret kar- AVUKArLIK
MESI.FG İNE
şıliğında avukatlık,
d. HakemJik, tasfiye memurluğ u, yargı mercilerinin
veya adli bir dairenin verdi ği herhangi bir görev veya hizmet,
e. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle u ğraş malan yasakianmanuş bulunmak şartıyla; bu Kanun
Hükmünde Kararname'nin kapsam ına giren iktisadi devlet teş ekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunlann müesseseleri, ba ğli ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi devlet teş ekkülleri ile kamu iktisadi kurulu şları dışmda kalip
sermayesi devlete ve di ğ er kamu tüzel kişilerine ait bulunan kurulıışlann yönetim kurulu başkanlığı , üyeliği, denetçiliği,
f. Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortald ık,
g. Hayri, ilmi ve siyasi kurulu şların yönetim kumlu
başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,
h. Gazete ve dergi sahipli ği veya bunlann yayın müdürlüğü.
Milletvekilleri hakkı nda, 3069 sayılı Türkiye Büyük
Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında
Kanun hükümleri sakl ıdır.
(Değiş ik: 2/512001 .466719 nı .) (e) bendinde gösterilenle-

rin, hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altı nda bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kiş iliklerinln ve kamunun hissedar oldu ğu
şirket ve kurııluş lann aleyhinde; il genel meclisi ve beledi29

KABU[
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ye meclisi üyelerinin de ba ğlı bulundukları tüzel kişilerin
ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yükKABUL
sek öğretim kururn ve kurulu şları aleyhindeki dava ve iş leri takip etmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatlann ortaklarını ve yanlarında çalış tırdıkları avukatları da kapsar.

AVUKATLJK
MESİİC İ NE

Bir kadroya bağlı olarak aylı k veya ücreti devlet, il
veya belediye bütçelerinden yahut devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi alt ındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müş avir ve avukatlar, yalmz bu daire, müessese ve şirketlere ait iş lerde avukatlık
yapabilirler.
Avukatın Hakim veya Savcı ile Hısımlık veya
Evlilik Münasebeti
Madde 13. Bir hakim veya Cumhuriyet Savc ısmın eşi,
sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) h ısımlanndan olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savc ısınm baktığı dava ve
işlerde avukatlık edemez.
Bazı Görevlerden Ayrılanlann
Avukatlık Edememe Yasağı
Madde 14. (Yeniden düzenleme: 23/1/2008-57281327 m.)
Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayr ılan
adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarm son beş yıl
içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde görevden ayr ılma tarihinden itibaren iki yıl
süre ile avukatlık yapmalan yasaktır. Yüksek yargı ve böl30
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ge mahkemeleri hakim ve savcılan ile raportörlerinin son AVUWUI
beş yıl içinde münhasıran hizmet gördükleri mahkeme MESLE Ğİ NE
6UL
veya dairelerde, buralardan aynima tarihinden itibaren
iki y ı l süre ile avukatlık yapmalan yasaktır.8
Yukarıdaki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri
ve yüksek mahkemeler hakinıleri hakkmda da uygulanır.
(Değişik: 22/111986-525614 nı .) Devlet, Belediye, İl Özel
İdare ve Kamu iktisadi Te şebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlan ve
bunları
n müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan aynld ıkları tarihten itibaren iki y ıl geçmeden aynidıklan idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.
(Ek: 11411982-2442/1 m.) Askeri Yargıtay Başkanı, Baş-

savcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri Adalet Tefti ş Kurulu Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri, sıkıyönetim adli mü şavirleri ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevli hakim ve savc ılar ile yardımcılan, başka hizmetlere atamnış olsalar bile anılan görevlerden ayrıldıkları tarihten itibaren üç y ıl süre ile sıkıyönetim
askeri mahkemelerinde avukatlık yapamazlar.

Avukatlık Kanunu'nun 'Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılannm son
beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yarg ı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır." şeklindeki 14. maddesinin birinci fıkrası, Cumhurba şkanı tarafından açılan dava sonunda, Anayasa Mahkemesi tarafından 15.10.2002 tarihli ve E. 2001/309 K. 2002/91 say ılı
kararla 1112.2004 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmi ştir.
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STAf

STAJ

Genel Olarak
Madde 15. (Değişik: 30/1/1979-217814 m.)
Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan
hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı
ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yaz ılı hizmette geçen
süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır.
Stajin hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir.
Aranacak Şartlar
Madde 16. (D eğiik: 2/5/2001-4667/11 m.)
3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yaz ılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacaklan yer barosuna bir dilekçe ile ba şvururlar.
Dilekçeye Eklenecek Belgeler
Madde 17.16 ncı madde gereğince verilecek dilekçeye,
aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğine bkz.
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1.Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile SrAJ
onanmış ikişer örneği,
2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a)
bendierinde yazılı halleri bulunmadığını gösteren bildiri
kağıdı.
3.Yanında staj göreceği avukatm yazılı muvafakati,
4. Adayın ahlak durumu hakkı nda, o baroya yanlı iki
avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kağıdı.
Bu belgelerin birer örneği Baro Başkan tarafından
onaylanarak Türkiye Barolar Birli ğine gönderilir. Diğer
örnek veya asılları barodaki dosyas ında saklanır. 22 nci
maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı hallerde, adayı
n
yanında staj göreceği avukatm yanlı muvafakatine ait belge aranmaz.
(Ek: 22/1/1986-325615 m.; Değişik: 2314'2008-57281328 nı.)

Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri ka ğıdıı n hilafı ortaya çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet Savn
cısı tarafı
ndan ikiyüz Türk Liras ı idari para cezas ı verilir.
istemin ilanı
Madde 18. Adayı
n istemi, yukandaki maddede yazılı
hususlarla birlikte, istem tarihinden itibaren on gür ı içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde on be ş
gün süre ile asılarak ilan olunur.

Her avukat veya stajyer yahut di ğer ilgililer, bu süre
içinde, aday ı
n stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi, açık delil
veya vakıaların gösterilmiş olmasına bağlıdır.
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STAJ

Rapor
Madde 19. Baro Başkan, istemin ilamndan önce, baroya bağlı avukatlardan birini aday ın gerekli nitelikleri ta şıyıp taşımadığinı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek (izere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, raporu en geç on be ş gün içinde baroya vermekle yükümlüdür.
Karar
Madde 20. Baro Yönetim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 19 uncu maddede yaz ılı
raporu da göz önünde tutarak, adayı
n stajyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örne ği de incelenmek üzere dosyas ı ile birlikteo yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine Baro Yönetim Kurulu üyeleri karar
tarihinden, o yer Cumhuriyet Savc ısı kararın kendisine
verildiği, ilgili ise kararm kendisine tebli ğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birli ğine itiraz edebilirler.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemi ş
olması halinde talep reddedilmiş sayılır. Bu takdirde, bir
aylık sürenin bitiminden itibaren on be ş gün içinde aday
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
(Değişik: Z15ı2001-4667112 in.) Türkiye Barolar Birli ğinin
itiraz üzerine verdiğ i kararlar Adalet Bakanl ığına ulaştığı
tarihten itibaren iki ay içinde Bakanl ıkça karar verilmediğ
i
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veya karar onayland ığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Sihi
Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek
üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte TürkiyeBarolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onayndan
lanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birli ği tarafı
Adalet Bakanlığına bildirilir.
Adalet Bakanlığının yukannca verdiği kararlara karşı, Türkiye Barodaki fıkra uyarı
lar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birli ğinin
verdiği kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili
baro idari yargı merciine başvurabilir.
(Ek: 21512001-4667112 in.)

Stajın Başlangıcı
Madde 21. Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. itiraz yazılmayı durdurur.
Yanında Staj Yapılacak Avukat
ında staja başlayabilecekleri
Madde 22. Avukat yan
Cumhuriyet Savcıliğmca baroya bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini ald ıklan avukat yanında staja başlarlar.
i veya ilgililerin başvurması üzeBaro Başkarunı isteğ
rine, Baro Yönetim Kurulu, stajın dilekçede gösterilenden
na karar verebilir.
nda yapılması
başka bir avukat yanı
17 nci maddenin 3 üncü. bendinde yazılı belgeyi almak
n hangi avukat yanında staj
imkan
ını bulamayan adayları
göreceğini Baro Başkanı tayin eder.
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STAJ

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajyeri
kabul zorunluluğundadır.
Stajm Yapılması ve Stajyerin Ödevleri
Madde 23. (Değişik: 21512001-4667113 m.)
Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere
dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmas ından
sonraki bir ay içinde ba şvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırası
nda Adalet Komisyonu, avukat yan ındaki staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulu kararı ile tamamlattınlır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu ba şkan
ı ve
Baro Başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz
günü aşmamak üzere izin verebilir.
Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın
mahkemeler ve idari makanılardaki işlerini yapmak, dava
dosyalar
ı ve yazışmalan düzenlemek, baroca düzenlenen
eğitim çalışmalarına katılmak, Baro Yönetim Kurulunca
verilen ve yönetmelikte gösterilecek di ğer ödevleri yerine
getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallar ına ve
yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar,
Staj Raporları
Madde 24. (Değişik: 3011/1979-217815 m.)
Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altı
nda yapılır.
Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hakimler,
Cumhuriyet Savcıları tarafmdan staj durumu, mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir.
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Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk üç ay ın bi- STAJ
timinde ve staj süresinin sonunda da kesin olarak, staj durumunu ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da
kapsayan bir rapor verir.
Staj Süresinin Uzatılması
Madde 25. (Değişik: 21512002-4667114 m)
nda verilen raporBaro Yönetim Kurulu, stajyer hakkı
kurul
üyelerinden birini
ları değerlendirir, gerekti ğinde
görevlendirmek suretiyle yap ılacak inceleme sonuçlarını
da göz önünde tutarak staj bitim belgesinin verilmesine
veya staj süresinin altı aya kadar uzatılmasma karar verebilir.
Yönetim Kurulunun bu karan kesindir.
Stajyerlerin Yapabilece ği İşler'°
Madde 26. (Değişik: 21512001-4667115 m,)
Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukat ın takip ettiği
dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

10

Bu madde başliğı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı
Kanunla, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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SIAi

Stajyerlere Barolarca Yap ılacak Yardım"
Madde 27. (Değişik: 21512001-4667116 in.)
Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince
kredi verilir.
ödenecek kredinin kayna ği, avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul
bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunlar ın gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birli ğince bastırılır.
(Değişik: 13/1/2004-5043/2 in.) Yapıştırılacak pulun de ğeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları Bölümü'nde yer alan vekaletname örnekleri
için kullanılan han; tarifesinin %50 fazlas ı kadandır.12 (Ek:
13/1/2004-5043/2 m.) Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri mali yönden Sayıştay denetimine tabidir>3
Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yap ıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerekti ğinde ilgiliye on günlük süre
verilerek bu süre içinde pul tamamianmad ıkça vekaletname işleme konulamaz.
Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara
destek ve meslekte geli şmeyi sağlamakta kullaml ır.
Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi
ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve Türkiye Barolar Birli ğ
i arasmda dağıtım ve sarf esasları ve diıı 'IBB Staj Kredi Yönetmeli ği'ne bkz.
12

13
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13/1/2004 tarihli ve 5043 say ılı Kanun'un 8. maddesi gereğince
1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmiştir.
13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince
1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
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ğer hususlar Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunca STAJ
hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.
Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunlann gelirleri, kredi ödemelerinden arta kalan miktar ın
dağıtımı ve sadi, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4
üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.
Sosyal Yardım ve Payamşma Fonu14.
Madde 27/A. (Ek: 13/1/2004-5043/3 in.)

Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen gelirlerin yans ı olan "Sosyal Yardım ve Da yan: şma Fonu" kurulmuştur.
Bu fondan yap ılacak harcamaların esas ve usulleri ile
diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca
hazırlanacak ve Adalet Bakarılığmca onaylanacak yönetmelilcte gösterilir.15
Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafmdan ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre
denetlenir.16

TBB Yardım Yönergesi'ne bkz.

15 TBB Sosyal Yardtm ve Dayan ışma Fonu Yönetmeli ği 1/1/2004
16

tarihinde RG'de yayımlanmış ve yururlüğe girrni ştir. Yönetmelilcler bölümünde tam metnini yayımlamaktay ız.
27/A maddesi, 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlü ğe girmiştir.
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BEŞİNCİ KISIM
AVUKATLIK SİNA VP7

AVUWLIK

Madde

28-31. (Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.)

Madde

32-33. (Mülga: 301"979-217818 ni.)

SINAVI

Avukatlık Kanunu'nun, 28-31. maddeleri, 28/11/2006 tarihli ve 5558
sayılı Kanunla yürürlükten kald ırılmıştır. Ancak bu Kanun. Anayasa Mahkemesi'nin 15/10/2009 tarih ve E. 2007/16, K. 2009/47 sayılı
karan ile iptal edilmi ştir. Sözkonusu karar için ekler bölümüne bkz.

40

ALTINCI KISIM
AVUKATIN HAK VE ÖDEVLER İ

Genel Olarak

AVUKATIN
HAK VE
ODEVLERI

Madde 34. (Değişik: 2/5/2001-4667/21 in.)
Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsall ığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatl ık unvanının gerektirdiği saygı
ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.
Yalmz Avukatların Yapabileceği İşlerl6
Madde 35. (Değişik: 261211970-1238/1 m.)
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan
diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek,
bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler d ışında ka16 Geçici madde 7'ye bkz.
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AVUKATIN
HAK VE
ÖDEV2 İ

lan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.
(Değişik: 231112008-57281329 in.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrak ı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak,
Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen
esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya
daha fazla olan yap ı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat
bulundurmak zorundad ır. Bu fıkra hükmüne ayk ırı davranan kurulu şlara Cumhuriyet Savc ısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde
yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki ayl ık brüt tutarı kadar idari para cezasi , verilir.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri Kanunları ile
diğer kanun hükümleri sakl ıdır.
Uzlaşma Sağlama
Madde 35/A. (Ek: 21512001-4667123 nı .)
Avukatlar dava açılmadan veya dava aç ılmış olup da
henüz duru şma başlamadan önce kendilerine intikal eden
iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu
elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kayd ıyla, müvekkilleriyle birlikte kar şı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzla şma sağlamrsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, kar şılıklı yerine
getirmeleri gereken hususlar ı içeren tııtanak, avukatlar ile
müvekkilleri taraf ından birlikte imza allina al ınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğirıdedir.
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AVUKAİIN

Sır Saklama

HAK VE

Madde 36. Avukatlar ı n, kendilerine tevdi edilen veya
gerek avukatlı k görevi, gerekse Türkiye Barolar Birli ği ve
barolar organları ndaki görevleri dolay ısıyla ö ğrendikleri
hususlan açığa vurmaları yasaktır.
Avukatlarm birinci f ıkrada yaz ılı hususlar hakk ında
tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini alm ış olmalanna bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tan ıklık
etmekten çekinebilir. (Ek: 21512001-4667124 nı.) Çekinme
hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk do ğurmaz.
Yukandaki hükümler, Türkiye Barolar Birli ği ve baroların memurları hakkında da uygulanır.
İş in Reddedildiğinin Bildirilmesi
Madde 37. Avukat, kendisine teklif olunan i şi sebep
göstermeden reddedebilir. Reddin, i ş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.
İş i iki avukat tarafmdan reddolunan kimse, kendisine
bir avukat tayinini Baro Ba şkanı ndan isteyebilir.
(Değişik: 2/5/2001-4667/25 m.) Tayin olunan avukat,
Baro Başkan tarafından belirlenen ücret kar şılığında i şi
takip etmek zorundad ır.

İşin Reddi Zorunluluğu
Madde 38. Avukat;
a. Kendisine yap ı lan teklifi yolsuz veya haks ız görür
yahut sonradan yolsuz veya haks ız olduğu kanısma yarırsa,
43
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AVUKATIN
HAK VE

b. Aynı işte menfaati z ıt bir tarafa avukatl ık etmiş veya
mütalaa vermiş olursa,

ODEVLER İ

c. (Değişik: 21512001-4667126 m.) Evvelce hakim, hakem,
Cumhuriyet Savcısı , bilirkişi veya memur olarak o i şte görev yapmış olursa,

d. Kendisinin düzenledi ğ i bir senet veya sözleşmenin
hükünısüzlüğüııü ileri sürmek durumu ortaya ç ıkmışsa,
e. (iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21611977 tarihli ve E.
1977143, K. 1977184 sayılı kararı ile.)

f. Görmesi istenilen iş , Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayan ışma ve düzen gereklerine
uygun değilse, teklifi reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatlann ortaklarmı ve yanları
nda
çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
(Üçüncü fikra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/l ı'1971 tarihli ve E. 1970119, K. 197119 say ı lı karar
ı ile.)
(Son Jikra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21611977 tarihli
ve E. 1977143, K. 1977184 say ılı kararı ile.)

Avukatı n Dosya Saldamas ı ve Hapis Hakkı
Madde 39. Avukat, kendisine tevdi olunan evrak ı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç y ıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmi ş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ay ın sonunda sona
erer.
Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine
ödenmedilcçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.
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Tazminat isteklerinde Zamanaşımı

AVUKATİ N
HAK VE
ÖDEVLERİ

Madde 40. (Değişik: 21512001-4667127m.)
İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata

karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakk ın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir y ıl ve her halde zararı
doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.
Avukatın Vekaletten Çekilmesi
Madde 41. Belli bir i şi takipten veya savurımadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu
müvekkiline tebli ğinden itibaren on be ş gün süre ile devam eder.
Şu kadar ki, adli müzaheret bürosu yahut Baro Başkanı
tarafından tayin edilen avukat, kaç ınılmaz bir sebep veya
haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçın
ı lmaz sebebin veya haklı özrün takdiri avukatı tayin eden makama aittir.
Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi
Madde 42. Bir avukatm ölümü veya meslekten yahut
işten çıkanlması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, Baro Ba şkam, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip
etmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve dosyalan kendisine devir ve teslim eder. (Ek: 2/5/2001-4667128
in.) Aynca durumu mahkemelere ve gerekli göreceği yerlere bildirir. Bu hükümler avukatlık ortaklığı hakkında da
kıyasen uygulanır.
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Yukarıdaki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Şu kadar ki, bu
ODEVLERI
süre üç ayı geçemez.

AVUKATIN

HAKVF

(Mülga: 2/5ı2001-4667128 in.)

Kendisine görev verilen avukat haklı sebepler göstererek bunu reddedebilir. Ret sebeplerinin yerinde olup olmadığına Baro Yönetim Kurulu karar verir.
n talimatına bağVekalet görevi, temsil edilen avukatı
lı olmaksızın, bu görevi yapan avukat ın sorumluluğu altında yürür. Yapı lan işlerin ücretini, kendisine vekalet
olunan avukat öder. Anla şmazl ık halinde ücretin miktan Baro Yönetim Kumlu tarafmdan belirtilir.

Büro Edinme Zorunlulu ğu
Madde 43. Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalı şan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek: 21512001-4667129
in.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilli ği süresince avukatlık yapamazlar.
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya bildirmek zorundadır.
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Avukatların Birlikte veya Avukatl ık Ortaklığı
Şeklinde Çalışmaları"' 20

AVUWIN
HAK VE

-

ODEVIIRI

Madde 44. (Değişik: 2/512001-4667130 m.)
Avukatlar, mesleki çalışmaları n aynı büroda birlikte
veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.
A. Aynı Büroda Birlikte Çal ışma
Birlikte çalış ma, ayni baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmaları n bir büroda yürütmeleridir. Bu
birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yap ılan iş ticari sayılmaz.
Birlikte çalış an avukatlardan biri ya da birkaçmm ad
ve/veya soyadını n yanında avukatlı k bürosu ibaresinin
kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması , büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çal ışanlarca belirlenir ve yazılı
olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir.
B.Avukatlı k Ortaklığı
Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kay ıtlı birden çok avukatı n bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için olu şturduMan tüzel kişiliktir. Avukatl ık ortaklığmın çalışması meslek çalışması olup, ticari say ılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine iliş kin hükümler uygulanır. Avukatl ık ortaklığının adı , bir ya da birkaç orta ğın
ad ve/veya soyadları na avukatlık ortaklığı ibaresi ekle19
20

Avukatlık Ortaklığı Yönetmeli ği'ne bkz.
Bu madde başlığı , hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanunla metne i şlendiği şekilde de ğiştirilmiştir.
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nerek belirlenir. 21 Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabanODEVLIRI ü
avukatlık ortaklıklan, bu kanuna ve avukatl ık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak ko şuluyla, yalnızca yabanc ı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu s ınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabanc ı avukatları da kapsar. Bu nev'i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya kay ıtl ı olması şartı aranmaz. Bu kural ın uygulanması mütekabiliyet esas ına bağlıdır.

AVUKATIN
HAKVF

Ana sözleşmesi tip ana sözle şmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulunduğu Baro Yönetim Kurulu taraf ından Baro Avukatl ık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma
istemi, ancak kanuna ve tip ana sözle şmeye aykınlık gerekçesiyle reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Ana sözle şmenin bir örneği
Fürkiye Barolar Birliğine gönderilir.
a. Ortakların Hak ve Borçları
1. Ortaklık payları ve oranlan serbestçe belirlenir. Or:aklann payı, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kişilere devredilebilir. Ortakları n pay devrinin sözle şme ile
yasaklanması veya ortakların pay devrine onay vermemeleri, mirasçının avukat olmamas ı ya da ortaklığı kabul etı nemesi, ortağın emeklilik veya sa ğlık nedenleri ile avuAvukatlık Ortakl ığı Tip Ana Sözleşmesi'ne bkz.
V Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözle şmesi'ne (Yabancı
Ortaklıklar

İçin) bkz.
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katlığı bırakması , baro levhası ndan silinmesi, meslekten 4VUWIH
çıkması veya ç ıkarılması, ortakl ıktaki pay ına haciz konul- HAKVE
ması halinde ortakl ık payı gerçek değ eri üzerinden di ğer ODEVLERI
ortaklar taraf ından payları oranında alın
ı r. Bu işlemlerin
üç ay içerisinde sonuçland ınimaması halinde, yönetmelikteki tasfiye hükümleri uygulanır.
2. Vekaletnameler ortaklı k adı
na düzenlenir. Ortakl ık,
iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki belgesi verir.
3. Avukatlık ortaklığı , amacın dış mda hak ve mal edinemez, üçüncü ki şilerle ortaklı k kuramaz, tüzel ki şileriıı
paylannı alamaz. Ortaklar; birden fazla avukatl ık ortaklığının ortağı olamaz, ortakl ığın bürosu dışı nda büro edinemez ve bağımsı z olarak dava ve iş takip edemezler.
4.Avukatlı k ortaklığı; ortaklarırurı ve çalış an avukatların ortaklık ile ilgili her türlü i şlem, eylem ve borçlar ından
dolayı bunlarla birlikte mü ş tereken ve müteselsilen s ın
ı rsı z sorumludur. Ortakları n ve ortaklıkta çalış an avukatları n mesleki görevlerinden dolay ı Avukatlık Kanunu ve
meslek kuralları na göre sorumlulukları saklıdı r. Avukatlık ortakl ıkları hakkı nda da bu kanundaki disiplin i şlem
ve cezaları uygulanır.
5. Defter ve kayıtları n tutulması ndan ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatl ık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelirgider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundad ır.
b. Uyuşmazlıkları n çözümü
Avukatların birlikte çal ış malanndan veya avukatlık
ortaklığı nda; ortakların kendi aralar ında ve ortakl ıkla ilgili her türlü uyu şmazlıklar ile ortaklı k pay devir ve inti49
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AVUKATIN
HAKV
ODEVİIRI

kalinde bedele ili şkin olarak üçüncü şahı slarla aralannda
çıkacak anla şmazlıklar, bu Kanunun 167 nci maddesinde
tanı mlanan hakem kumlu taraf ı ndan, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir?3
c. Avukatlı k ortaklığı tip ana sözle şmesinde bulunmagereken;
ortaklann kimlik bilgileri, ortakl ığı n unvanı ve
sı
adresi, ortakl ı k paylan, ortaklar aras ındaki ili şkiler, iş ve
davalarla ilgili i ş bölümü, yönetici ortaklar ı n yetkileri, ortaklığı n yönetimi ve temsili, ortaklar kurulu, kurulun görev ve yetkileri, gelir ve giderin payla şılması , denetim, ortaklıktan çıkma, ç ıkarı lma, pay devri, ortakl ığı n sona ermesi, fesih, infisah ve tasfiye gibi hususlar ı n esas, şekil ve
şartları Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunca haz ırlarup Adalet Bakanl ığı nca onaylanarak Resmi Gazete'de
ilan edilen yönetmelikte düzenlenir.
Avukat Bürosunda Çal ışabilecek Ki şiler
Madde 45. (Değiş ik: 21312001-.4667131 in.) Avukatlar ve
avukatlı k ortakl ıkları , bürolarında yaln ız avukatlık mesleği için gerekli olan yard ımcı elemanlan çal ıştırabilirler.
Hakimliğ e ve avukatl ığ a engel suçlardan biri ile
hükümlü olanlar veya avukatl ı ktan yasaklananlarla her
ne şekilde olursa olsun i şbirliğ i edilemez veya bu gibiler
büroda çal ıştırılamaz.
(Değişik: 215/2001-4667131 in.) Yukarıdaki hüküınlere
aykırı hareket eden avukat, ilk defas ında iş ten, tekrannda
meslekten ç ıkarma; avukatlı k ortaklığı ilk defasmda işten
23
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Dayanak 167. madd, Anayasa Mahkemesi'nin 3/3/2004 tarihli ve
E, 2003/98, K. 2004/31 sa yılı kararı ile iptal edildiğinden, bu bent de
zımnen ipta] edilmiş olmakla mülga olarak kabul edilmelidir.
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çıkarma, tekrarmda ise avukatl ık ortaklığı sicilinden silin- AVUKATIN
HAK VE
me cezası ile cezaland ırılır.
ODEYLER İ

işlerin Stajyer veya Sekreterle Takibi,
Dava Dosyalannı n incelenmesi ve
Dosyadan Örnek Alma
Madde 46. (Değiş ik: 21512001-4667132 m.)
Avukat, iş lerini kendi sorumlulu ğu altındaki stajyeri veya yanında çalış an sekreteri eliyle de takip ettirebilir,
fotokopi veya benzeri yollarla örnek ald ırabilir. Avukatın
onanmasını istemediğ i örnekler harca tabi de ğildir.
Avukat veya stajyer, vekaletname olmaks ızm dava ve
takip dosyaları m inceleyebilir. Bu inceleme iste ğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz
etmeyen avukata dosyadaki ka ğıt veya belgelerin örneği
veya fotokopisi verilmez.
Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı
Madde 47. Avukat el koyduğ
u işlere ait çekişmeli haklan edinmekten veya bunlar ın edinilmesine arac ılıktan
yasaklıdır. Bu yasak, iş in sona ermesinden itibaren bir y ıl
sürer.
Birinci fı kra hükmü, avukatın ortakiann
ı ve yanında
çalıştırdığı avukatları da kapsar.
(Ek: 21512001 -4 667133 m.) Ancak; 164 ünal madde hük-

mü saklıdır.
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AVUMUN
HAK VE
ÖDEmR İ

Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme
Madde 48. Avukat veya i ş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi ,bir çıkar karşılığında avukata i ş getirmeye aracılık edenler ve aracı
kullanan avukatlar altı aydan bir yı la kadar hapis cezası
ile cezaland ırıhr.
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.
Avukatların Resmi Kıhğı
Madde 49. Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar
Birliğinin belirteceği resmi kılıkla çıkmak zorundad ırlar?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Türkiye Barolar Birli ği Vll. Genel Kurulu'nda verilen yetkiye dayanarak,
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'nca kabul edilen avukatın
resmi kıııkıan hakkında yönergedir.
in Biçimi
Resmi ıc ııığ
1. Avukatlann görev yaparken giyecekleri resmi k ılığın biçimi
Türkiye Barolar Birliğinde mühürlü olarak saklanan örnek biçimiodedir.
2. Bu örneğe göre, resmi kılık, üç renkten oluşmuştur. Genel
görünüm siyahtır. Yaka kırmızı, ön tarafın dış yüzü boydan boya
parlak siyah, bu siyahın arka yüzü ile kol kapakları yeşildir. Yakanın
altı
ndaki dikiş sırına ile kapatılmıştır.
3. Kırmızı yakanın genişliği 6cm., yaka altındaki sırma 1cm., yeşil kol kapağının dış yüzü 10 cm., kol içine dönen kısmı 5 cm., ön
taraftaki parlak siyah 10cm. ve arkadaki ye şil 18cm. genişliktedir.
4. Türkiye Barolar Birliği'ndeki resmi kılığın barolara gönderilmiş olan örnekleri baro merkezlerinde saklanacaktır. Avukatlar
renkleri ve biçimi bu örnelclerdeki renk ve biçime uygun kılık giymek zorundad ır. Renk ve biçim tutarl ılığı barolarca sağlanacak, uygun olmayanlarm giyilmesine izin verilmeyecektir.
Giyilecek Yerler
5. a. Her avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundad ır.
b. Türki ye Barolar Birliği ve Barolar Disiplin Kurulu Ba5ka52
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Baroya ve Avukatlara Ayniacak Yer

AVUMrIN
HAK VE

Madde 50. Her adalet dairesinde, bölgesinde bulundu- ÖDEw€Ri
ğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise
avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayr ılması zorunludur.
(Ek: 21512001-4667134 m.) Aynca her cezaevinde ve kollulc biriminde mesleğin onuruna ve önemine uygun bir
görüşme yeri ayrıl ı r. Bu yerlerin bakı m ve onanrru ilgisine
göre Adalet ve İçiş leri Bakanlıkları nca yaptırilır.

m ve üyeleri, duruşma yapılırken resmi kıliklarmı giyerler. Disiplin Kuruiları 'nda taraf vekilleri de resmi k ılık giymek zorundad ırlar.
c. Avukatlı k and içme törenlerinde Baro Ba şkaıu ve Yönetim Kumlu üyeleri resmi kil ıklarmı giyerler.
ç. Türkiye Barolar Birli ği ve baro başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri Adalet Y ılı açılış törenlerine resmi k ıhkiarı ile katılırlar.
d. Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarmda görevli avukatlar
yargı kuruluşları mensuplar
ının resmi kılıkları ile katıldıkları
resmi törenlerde resmi k ılıklarıru giyerler.
Giyilebilecek Durumlar
6. Türkiye Barolar Birli ği ve barolar genel kurul toplantilarmda
resmi kılı k giyilebilir.
Giyilemeyecek Durumlar
7. Avukatlar mahkemelerde münhas ı ran vekalet görevini ila ettikleri davalar dış mda, bilirkişilik, tanIdı k ve tercümarılık yaparken,
taraf oldukları hukuk davalarmda, şahsi davac ı veya sanı k bulunduğu ceza davalarında (baş ka kimselerin vekalet görevini almi ş olsalar
dahi) resmi kılı k giyemezler.
8. Orneğe aykırı, yırtı k, yamalı ve uygun 6lmayan resmi kılık
giyemezler.
Yurur111k
9. Bu yönergede belirtilen yeni resmi k ılık 01/01/1975 tarihinde bütün avukatlar tarafından giyilmiş olacaktır Bu tarihten sonra,
yeni resmi kılığı olmay an avukatlar, mahkemelerde görev yapamaz
ve duru şmnlara al ınmazlar.
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AVUXATIN

HAK VE
ÖÜEVR İ

Danışma Yap ılması Uygun Olmayan Yerler
Madde 51. Avukatlar, baroda yaz ılı olan bürolarmdan
baş ka yerlerde, mahkeme salonunda veya adalet binas ımn baş ka bir yerinde iş sahipleri ile hukuki dan ışmada
bulunmaktan ve i ş kabul etmekten yasakl ıdırlar.
Yukarıdaki fı kra hükmü, avukatı n özel olarak ça ğrıldığı hallerde uygulanınaz.
Dosya Tutmak
Madde 52. Avukat, üzerine ald ığı her iş yahut yazılı
mütalaasına ba şvurulan her husus hakk ı nda düzenli dosya tutmak zorundad ır.
Avukat, kendisi taraf ından yaz ılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür.
Görüş melere Ait Tutanak
Madde 53. Avukat, i ş için yaptığı görüşmelerden gerekli sayd ıklarını bir tı.ı tanakla tespit eder. Tutana ğı n altı,
görüşmede bulunanlar taraf ı ndan imzalanır.
Sicil Cüzdanları
Madde 54. Levhada yaz ılı olan her avukatm ba ğlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Birli ğ inden gönderilen örı bulunur. Bu cüzneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdan
dan gizlidir; ancak sahibi veya vekalet verece ği ba şka bir
avukat tarafı ndan her zaman görülebilir ve gerekli not al ınabilir.
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Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen AVUMrIN
HAK VE
Baro Ba şkanlığına gönderilir.
001 Vilgi
Reklam Yasağı
Madde 55. Avukatlann iş elde etmek için, reklam say ılabilecek her türlü teş ebbüs ve harekette bulunmaları ve
özellikle tabelalar ında ve basılı kağıtlarmda avukat unyanı ile akademik unvaniar ından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
(Ek: 21512001-4667135 m.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatl ık ortaklığı hakkında da uygulanır.
(Ek: 2/5/2001-4667135 nı .) Yukarıdaki yasaklara ili şkin
esaslar Türkiye Barolar Birli ğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Örnek Çı karabilme ve Tebligat Yapabilme Hakk ı
Madde 56. Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yaz ılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örne ğini çıkanp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yarg ı
mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel ki şiler için resmi örnek hükmündedir.
Asıllarmın verilmesi karnında açı kça gösterilmeyen
hallerde avukatlar, takip ettikleri i şlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü ka ğıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
TBB Reklam Yasa ğt Yönetmeııği'ne bkz.
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(Değiş ik: 231112008-57281330 in.) Asl ı olmayan vekalet- HAK VE name veya diğer kağı t ve belgelerin örneğ ini onaylayan
ODEVLERI
yahut aslına aykırı örnek veren avukat, üç y ıldan altı yıla
kadar hapis cezası ile cezaland ırılır.
Avukatlar, vekalet ald ıklan i şlerde, ilgili yargı mercii
aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir
karan olmaks ızın, di ğer tarafa adli ka ğıt ve belge tebliğ
edebilirler. Tebliğ edilen kağı t ve belgelerin birer nüshas ı,
gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı
merciinin dosyas ı na konur.
(Ek: 21512001-4667136 in.) Avukatlar veya avukatl ık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz olduklar ı bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir ba şka avukata veya avukatlı k ortaklığı na vekaletnarne yerine geçen
yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletr ıame hükmündedir.
(Ek: 21512001-4667136 m.) Vekaletnameler Türkiye için
tek tip olup, vekaletnarnenin biçim ve içeri ği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birli ği tarafından haz ırlanır.

AVUKATIN

Avukata Karşı işlenen Suçlar
Madde 57. Görev s ırası nda veya yaptığı görevden dolayı avukata kar şı işlenen suçlar hakkında, bu suçlann hakimlere karşı i şlenmesine iliş kin hükümler uygulan ır.
Soruş turmaya Yetkili Cumhuriyet Savc ısı
Madde 58. (Değişik: 231 12008-57281331 in.)
Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birli ği ya
56
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da baroların organları ndaki görevlerinden do ğan veya AVİJKArIN
VE
görev sırasında i şledikleri suçlardan dolayı haklarında so- HAK
ODEVLER İ
ruşturma, Adalet Bakanlığını n vereceği izin üzerine, suçun i şlendiği yer Cumhuriyet Savc ısı tarafından yapılır.
Avukat yaz ıhaneleri ve konutları ancak mahkeme karan ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet
Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin kat ılımı ile aranabiir. Ağı r ceza mahkemesinin görev alanına giren bir
suçtan dolayı suçüstü hali dışı nda avukatın üzeri aranamaz.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duru şmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Ş u kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayaca ğı gibi, haklarında disiplin hapsi
veya para cezası da verilemez.
Kovuşturma izni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı
ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme
Madde 59.58 inci maddeye göre yap ılan soruşturmaya
ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlü ğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovu şturma yap ılması
gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun i şlendiği yer ağır
ceza mahkemesine en yakm bulunan a ğır ceza mahkemesi
Cumhuriyet Savcılığına gönderiir.
Cumhuriyet Savc ısı beş gün içinde, iddianamesini düzenleyerek dosyay ı son soruşturmarun aç ılmasına veya
açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzerine a ğır
ceza mahkemesine verir.
İddianamenin bir örne ğ i, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun hükümleri uyarınca, hakk ında kovuşturma
yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat,
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AVUWIN kanunda yaz ılı süre içinde baz ı delillerirı toplanmasını isHAK VE ter veya kabule de ğer bir istemde bulunursa nazara alıODEVİiR İ
nır, gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
Haklarmda son soru şturmanm aç ılmasına karar verilen avukatların duruşmalan, suçun işlendiği yer ağır ceza
mahkemesinde yap ılır. (Ek: 2 1512001-4667138 m.) Durum
avukatm kayıtlı olduğu baroya bildirilir.
itiraz Hakkı
Madde 60. 59 uncu maddede yaz ılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut son soruşturmann açımasina yer olmadığına dair kararlanna karşı Cumhuriyet
Savcısı veya sanık tarafindari genel hükümler uyannca itiraz olunabilir.
Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen karar ı veren mahkemeye en
yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir.
Suçüstu Hali26
Madde 61. (Değiş ik: 231112008-57281332 m.)
Ağır ceza mahkemesinin görev alan ına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruş turma, bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından genel hükümlere göre yap ılır.

Bu madde başlığı , hüküm ile birlikte, 23/1/2008 tarihli ve 5728 say ılı Kanun'Ia, metne i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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AVUKATIN

Görevi Kötüye Kullanma"
Madde 62. (Değişik: 231112008-57281333 in.)
Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile
veya Türkiye Barolar Birli ğinin yahut baroların organlannda görevli olarak kendisine verilmi ş bulunan görev ve
yetkiyi kötüye kullanan avukat, Türk Ceza Kanununun
257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandınlır.
Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından
Kullanılmaması
Madde 63. Baro levhasmda yaz ılı bulunmayanlar ve
işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslanna ait olmayan
dava evrakını düzenleyemez, icra i şlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro
levhasında yazılı bulunmayanlar avukatl ık ünvanını da
taşıyamazlar? (Ek: 21512001-4667140 in.) Şu kadar ki, baro
levhasmdaki kaydı yirmi yılı dolaniardan, bürosunu kapatarak vergi kaydmı sildiren avukatlar durumlan hakkında bilgi vermek ve baroya kar şı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanm ı
kullanabilirler.
(Değ
i şik: 23/1/2008-57281334 m.) Birinci filcra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet Savc ısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Liras ına kadar
idari para cezas ı verilir.
(Değişik: 23111 2 008-5 72 0 34 m.) Avukatlık yapmak yetBu madde baŞİİğİ, hüküm ile birlikte, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayı h Kanunla, meme işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Bu hükmün uygulanrnasmda ek madde le bkz
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AVUKATIN

-

HAKVE

ODEVIİ RI

kisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka haklan kötüyekullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir y ıldan üç
yıla kadar hapis i'e bin güne kadar adli para cezas ı ile cezalandınlırlar.
Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olay ı öğrenince Cumhuriyet
Savcılığma bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savc ısı tarafmdan baroya bildirilir.
Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler
Madde M. Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde
avukat, bu kanunda gösterilen meslek sırrı ru saklama yIlkümlülüğüne aykırı düşmedikçe, Baro Ba şkanına veya
Yönetim Kuruluna yahut bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyalan göndermek, dinlenmek üzere ça ğınldığı hallerde Baro
Başkanı, Yönetim Kurulif veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorundadır.
(Değişik: 22114986-325618 in.) Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, Baro Yönetim Kumlu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezas ı verebilir. Bu ceza her davet ve isteğg uymama halinde yeniden
verilebilir. Ancak, gönderilen yanda, davet ve iste ğe uymama halinde para cezas ı verileceğinin belirtilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren on beş gün
içinde, Baro Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir. Baro Disiplin Kurulunun karan kesindir.
Yukandaki fıkralar gereğince hukmedilen para ceza60
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ları, bu kanunun disiplin cezalanna ili şkin hükümlerine AVUKATIN
HAKVE
göre tahsil edilir ve baroya irat yaz ılır.
OD(V[ERt

Baro KeseneğF9
Madde 65. (Değişik: 18/2,'2009-5838/28 in.)

Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylar ında iki eşit taksitte
ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe TC Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık
temerrüt faizi uygulan ır.
Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri saklıdır.

29

Bu madde başlığı. hüküm ile birlikte, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayı ı Kanunla, metne i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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BARO LEVHASI VE AVUKATLAR L İSTESP°

BARO LEVIIASI
Levhaya YanIma Yükümlülü ğü
VE AVUKATLAR
STESİ Madde 66. Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasma yazılmakla,
yükümlüdür.31
Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde avukatl ık yapmaya yetkilidir.
Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Bölgede
Yapılması
Madde 67. Bir avukat, levhas ında yazılı bulunduğu
baro bölgesi d ışında sürekli olarak avukatl ık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek
tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasmda yazılı olduğu baroya gönderilir.
3°

"Kamu kurum ve kurulu şlan ile kamu iktisadi te şebbüsterinde görevli avukatlar' için TC Anayasas ı'nın 135. ve bu Kanunun ek 1.
maddesine bkz.
31 Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'ne bkz.
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Başka Baroya Nakil

BARO LFVHASI

Madde 68. Bir barodan di ğer baroya nakil hakkmdaki
istekler, levhasına yazılmak istenen Baro Yönetim Kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin eklenece ği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı yönetmelikte gösterilir.
Nakille ilgili İnceleme ve istemin Kabulü
Madde 69. Nakil iste ği ile başvurulan baronun yönetim kumlu, istekte bulunan avukat hakkmda gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar ve özellikle
avukatın disiplin kovuştı.ı rması altında olup olmadığını,
ödenecek borcu bulunup bulunmad ığını levhasına yazılı olduğu barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasmdan veya avukatın baroya borçların ödemesinden evvel hiçbir i şlem yapılamaz.
Nakil isteminin kabulü halinde verilecek karar, nakledilen Baro Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Barolar
Birliğine ve avukatın ayrıldığı baroya derhal bildirilir.
Nakli İsteminin Reddi
Madde 70. Nakil isteniinin, ievhasına yazılmak için
başvurulan baroca reddi halinde, nakil iste ğinde bukman
avukat, bu kararın kendisine tebli ğinden itibaren on beş
gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Baro Yönetim Kurulu, nakil isteminin baroya van şı tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse istem
reddedilmiş say ılır. Bu halde bir aylık sürenin bitiminden
63
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BARO £VHASI
VE AVUKATLAR
ü ST ES t

itibaren on beş gün içinde ilgili, Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verece ği kararlar kesin olup bu kararlara kar şı ilgili tarafından idari
yargı mercine ba5vurulabilir?2
Türkiye Barolar Birli ği itiraz dilekçesinin yarışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birli ği itirazın kabulü hakkındaki kararmı, avukatın naklettiği ve ayrıldığı barolara derhal bildirir.
Levhadan ve Avukatl ık Ortaklığı Sicilinden SilmeB
Madde 71. (Değişik: 21512001-4667142 m.)
Levhadan silme ve avukatl ık ortaklığı sicilinden silme
karar
ını avukatın veya avukatlık ortaklığıruıı kayıtlı olduğu baronun Yönetim Kurulu verir.
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle
birlikte kendisinin dinlenn'ıesi veya dinlenmek üzere yapılan çağrıya süresi içinde uymamış olması şarttır. Avukatlık ortaklığı hakkında da karar verilmesi için ortakl ık
tarafından görevlendirilecek bir ortağın dinlenmesi veya
yapılan çağr
ı ya uyulmamış olması gereklidir.
Levhadan ve avukatl ık ortaklığı sicilinden silme karan
gerekçeli olarak verilir. Bu karara kar şı avukat veya avu32
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Bu fıkrada geçen "Danıştay" ibaresi, 22/ 1/ 1986 tarih ve 3256 say ılı
Kanun'un 28. maddesi ile "idari yargı mercine" şeklinde değiştirilmiştir.
Bu madde ba şlığ
i, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanunla, metne işlendi ği şekilde değiştirilmi ştir.
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katlık ortaklığı tebliğ tarihinden itibaren on beş gihı için- BARO IEVHASI
de Türkiye Barolar Birli ğine itiraz edebilir. Türkiye Baro- VE AVUKATLAR
LISTESI
lar Birliğinin itiraz üzerine verdi ği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanl ıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları
bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğ ine geri gönderir. Geri göndei Yönetim Kururilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ğ
i takdirde
lunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiğ
onaylamrıış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türndan Adalet Bakanlığına bildirikiye Barolar Birliği tarafı
lir. 8. maddenin altıncı ve yedinci fıkralan hükümleri burada da kıyasen uygulamr.
Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme karakadar ilgili avukat veya avukatl ık ortakkesinleşinceye
rı
lığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakk ına sahiptir.
Şu kadar ki; levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sidilinden silme karan kesinle ş inceye kadar avukatm veya avukatlık ortaklığını n görevini sürdürmesinde sakınca görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulunun istemi ile Baro Disiplin Kurulu avukatı veya avukatlık ortaklığıru geçici olarak işten yasaklayabilir.
Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller
Madde 72. Aşağı daki hallerde avukatın adı levhadan
silinir:
a. Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların
sonradan kaybedilmiş olması,
b. Ruhsatnaınenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş bulunması,
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c. (Değiş ik: 2/5/2001-4667/43 nı .) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açı lmamış olması veya büronun kapaLISTESI
tılmış yahut baro bölgesi d ışına nakledilmi ş bulunması,
uyarıya ra ğmen kayıtlı oldu ğu baro d ışında sürekli olarak
avukatlık yapan avukatı n çalışmasını sürdürdüğü baroya
kaydını yaptırmaması,

BARO LEVRASI

VE AVUKATLAR

d. (Değiş ik: 2/512001-4667143 m.) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yı llı k keseneklerinin veya staj kredilerinin tebligata rağ men geri ödenmemesi,

e. Avukatı n, meslekten iste ği ile ayrılmış olması,
f. Topluluk sigortas ı primlerinin topluluk sözle şmesinde gösterilen zamanlarda ödenmemesi,
g. (Ek: 22/111986-325619 m.) 10 uncu maddedeki engele

rağmen levhaya yazılmış olması .
(Ek: 22/1/1986-325619 m.) Şu kadar ki, staj s ıras ında mesleğin onuru ile ba ğdaşması mümkün olmayan i şler müstesna olmak üzere, 11 inci maddede say ı lan i şlerden biri
ile uğraştığı , ruhsatnamenjn verildi ği tarihten itibaren 5
yı l geçtikten sonra anla şı lan avukat, staj süresi içinde elde
ettiği ödemelerin veya gelirlerin tutar ının üç kahnı baroya
ödediği takdirde levhaya yeniden yaz ılır.
(Ek: 224/1986-325619 m.) Baroya bildirilen büro terk
edilmiş ve yenisi bildirilmemi ş ise, 71 inci maddeye göre
avukatm dinlenmek üzere ça ğı nlmasmdan vazgeçilebilir.

Levhaya Yeniden YanIma Hakk ı
Madde 73.72 nci maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdi ğini ispat eden avukat, levhaya yeniden yazılmak hakkını kazanır. Şu kadar ki, Baro
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Yönetim Kumlu, gerekli gördü ğü hallerde, sebeplerini de
açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yanIma talebinde
bulunanı, ilk yazılmaya esas olan şartlann hepsinin veya
bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.
Ruhsatname verilmesi hükmü aynk olmak üzere, bu
Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Ievhaya yeniden yanIma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.
Levhaya yeniden yaz ılmasına evvelce dahil olduğu
baro tarafı ndan karar verilen avukattan yeniden giri ş keseneği ahnmaz.
Bir Daha Yanlmamak Üzere Levhadan Silinme
Madde 74. Cezai veya disipline ili şkin bir karar sonunda meslekten çıkarı lanlarla 5 inci maddenin (a) bendinde
yazılı suçlardan kesin olarak hüküm giyenlerir ı ruhsatnamesi Baro Yönetim Kurulunca geri al ınarak iptal ve adları
bir daha yazı lmamak üzere levhadan silinir.
Bu işlerin uygulanması, karann kesinleşmiş olmasına
bağlıdır.
(Değişik: 21512002-4667144 m.) Baro yönetim kurullannı n bu maddeye dayanarak verdiği karara karşı avukat,
kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren on be ş gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmedi ği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanl ığı uygun bulmadığı kararlan bir daha görüşülmek üzere, gösterdiğ i gerekçesiyle
birlikte Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Ku67
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8ARO LEVHASI rulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul edildiği takdirde
VE AVUKATLAR onaylanm ış , aksi halde onaylanman-ıış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanl ığına bildiriur. 8 inci maddenin alt ıncı ve yedinci fıkraları hükümleri
burada da kı yasen uygulanır.
Avukatlar Listesi
Madde 75. (Değişik: 22,t1119863256110 rn.) Baro Yönetim Kurulu üç y ı lda bir bölgesi içinde bulunan ve baro 1evhasmda yazılı olan bütün avukatları n bir listesini son y ılın 31 Aralı k tarihine kadar düzenler. Listeye her avukaün aifabe sırasıyla adı, soyadı, büro ve konut adresi yaz ılır. (Değ
i şik: 21512001-4667145 m.) Birlikte çalışan avukatlann bürolan ve avukatl ık ortaklıkları listede aynca belirtilir. Levhadaki değişiklikler her yı l sonunda düzenlenecek
ek listede gösterilir.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birli ğince tespit edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhas ına yazı lanlara yeni listenin düzenlenmesine kadar kullan
ılacak
geçici bir belge verilir.
Listeden, Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanl ığına, Türkiye Barolar Birli ğine, di ğer
barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle
Cumhuriyet Savc ılıklanna, en büyük idare amirine, di ğer
yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflas dairelerine yeteri kadar gönderilir.
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BAR OLARM

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükünıler
Baroların Kuruluş ve Nitelikleri'
Madde 76. (Değişik: 21512001-4667146 m.) Barolar; avu- BAROLAR
katlik mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbinleri ve iş sahipleri ile olan ili şkilerinde dürüstlüğü ve
güveni sağlamak; meslek düzenini, alılakını, saygmlığmı,
hukukun üstünlüğünü, insan halciannı savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalişmaları yuruten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalann
ı demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlandır.
(Değişik: 181611997-427613 m.) Barolar, kuruluş amaçlan

dışında faaliyette bulunamazlar.
(Değ
i şik: 21512001-4667146 m.) Protokolde barolar, İl
Cumhuriyet Ba şsavcısının yanında yer alır.
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği m. 28
Geçici madde 14'e bkz.
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Baronun Kurulması, Organlannın Görevden
Uzaklaştınlması ve Görevlerine Son Verilmesi

BAROLAR

Madde 77. (Değişik: 2/5/2001-4667/47m) Bölgesi içinde
en az otuz avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. Kurulmu ş olan barolarda avukat sayısını n otuzun
altına düşmesi halinde de ikinci f ıkra hükmü uygulanır.
(Değişik: 21512001-4667147 m.) Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunları
n birleştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirlenmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. Türkiye Barolar Birliği yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan 1evhaya kayıtlı avukatların listesini düzenleyerek bunlardan
en kıdemli avukatı, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
Görevli avukatm seçece ği ve başkanlığın
ı yapacağı dört
kişilik kurucu kurul en geç alt ı ay içinde yeni baronun kuruluş unu tamamlar ve Türkiye Barolar Birli ğine bildirir.
Baro Yönetim Kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi halinde baroyu üç ay içinde seçime götürmek kayd ıyla
ayn
ı kurul oluşturulur.
(Değişik: 215/2002-4667147 m.) Barolar, kuruluşlannı
Türkiye Barolar Birli ğine bildirmekle tüzel kiş ilik kazanırlar.
(Değiş ik: 21512001-4667147 m.) Türkiye Barolar Birliğ
i,
kuruluşu Adalet Bakanlığına bildirir.
(Değişik: 181611997427614 m.) Amaçlan dışı nda faaliyet
gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birli ğ
i sorumlu organlann
ın görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanl ığının veya bulunduk-

4667 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde 2'ye bkz.
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lan yer Cumhuriyet Başsavcılığmı n istemi üzerine, o yer- BAROLAR
deki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yarg ılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Görevlerine son verilen organları
n yerine en geç bir ay
içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.
Adalet Bakanl ığının bu kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdi ği kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanl ık kararını idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteli ğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanl ığın uyarısına rağmen
yerine getirmeyen baro organlar ı hakkında da yulcandaki
fıkralar hükümleri uygulanır.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazdı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan
tasarrufları hükümsüzdür.
(Değişik: 181611997-427614 m.) Ancak, milli güvenliğin,
kamu düzeninin, suç i şlenmesini veya suçun devammı
önlemenin yahut yakalamanın gerektirdi ği hallerde gecikmede sakı
nca varsa, barolar ile Türkiye Barolar Birli ği,
vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men
karan, yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararım kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi
halde, bu idari karar kendili ğ
inden yürürlükten kalkar.37
r Barolar ve TBB'nin denetimi hakk ında ek madde 4'e bkz.
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Göreve son verme ve görevden uzakla ştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.

Görevlerin Parasız Oluşu ve Bir Kişide
Birleşemeyecek Görevler
Madde 78. Baro Başkanlığı, Başkanlık Divanı, Yönetim,
Denetleme ve Disiplin Kurullar ı üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen işler ücretsiz görülür.
Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zaruri giderler
baro kasasından ödenir.
Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide birleşemez.
(Değişik: 21512002-4667148 m.) Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı kırktan az olan barolarda Disiplin Kurulu üyeliği ile denetçilik bir kişide birleşebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Barolann Organları
Organlar
Madde 79. Barolarm organlan şunlardır:
1. Baro Genel Kurulu,
2. Baro Yönetim Kurulu,
3. Baro Başkanlığı,

Bu hükmün uygu ıanmasında ek madde 3'e bkz.
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4. Baro Başkanl ık Divanı,
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5.Baro Disiplin Kurulu,
6. Baro Denetleme Kurulu.
I. Baro Genel Kurulu
Kuruluşu
Madde 80. Baro Genel Kurulu, baronun en yüksek orgam olup levhada yazılı bulunan bütün avukatlardan kurulur.
Görevleri
Madde 81. Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1. Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullan üyeleri ile
Baro Başkanı'nı ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik: 215120014667149 in.) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar
için en az iki bin en çok sekiz bin, avukatlı k ortaklıklan
için en az yirmi bin en çok seksen bin; y ıllık keseneğini de,
avukatlar için en az bin en çok dört bin, avukatl ık ortaklıklan için en az on bin en çok k ırk bin gösterge rakamının
her yıl Bütçe Kanununda devlet memurlar ı için belirlenen
maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunlann ödenece ği tarihleri belirlemek.
3. Yönetim Kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile
mallannın yönetimi hakkı nda vereceği hesapları incelemek ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmeyeceği hakkında karar vermek,
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4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim Kurulunca haz ırlanacak iç yönetmeliği inceleyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuat-in baro yönetim kuruluna verdi ği
yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla bunlarm ölümlerinde geride bıraktıklan kimselere yapılacak yardımın şekil
ve miktannı tespit etmek,
7.Mesleğe ait istekleri görüşüp karara ba ğlamak,
S. Avukat bürolannın niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Olağan Toplantı
Madde 82. (Değişik: 2211/1986-3256112 m.)
Genel Kurul iki yılda bir Ekim ay ının ilk haftası içinde
Baro Başkamnı daveti üzerine gündemindeki maddeleri
görüşmek üzere toplanır.
Olağanüstü Toplantı
Madde 83. Türkiye Barolar Birli ğ
i, Baro Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu gerekli gördükleri hallerde
Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro
Başkanı, levhada yanlı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç on be ş gün
içinde Genel Kurulu ola ğanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
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Madde 84. (Değişik: 21512001-4667150 nı.)

Genel Kurulun olağan toplantısını n yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı ğı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri,
baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden ba şlamak üzere, genel kurulun toplanaca ğı tarihe kadar duyurulur. Bu duyunı , tebligat hükmündedir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
Madde 85. Gerek olağ an, gerekse olağanüstü genel kurul toplanhlarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir
başkanvekili ile iki üyeden kurulu bir Ba şkanlık Divan
seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar al ınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oylann en ço ğunu
alanlar seçilir.
Baro Baş kan ve Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri
Başkanlık Divanına seçilemezler.
Toplantıya Katılma Yükümü
Madde 86. (Değişik: 215120024667151 m.) Baro levhasmda yanlı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılanna katı lmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızı n gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu ba şkanı
ndan, o baroya kay ıtlı avukatlann yıllık keseneğinin
tarafı
üçte biri miktarında para cezas ı verilir. Bu para cezalan ilgili Baro Başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.
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64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralan, bu
maddeye göre verilen para cezalar ı hakkında da uygulanır.
Görüşme ve Karar Yeter Say ısı
Madde 87. Genel Kurul, levhada yaz ılı avukatların yandan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
(Değişik: 2/5/2001-4667153 n ı .) Birinci fikrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. Şu kadar ki, bu erteleme
on beş günü aşamaz. Bu toplantıda, üye sayısı altmışa kadar (altıtıış dahil) olan barolarda en az üçte bir, dörtyüze
kadar olanlarda (dörtyüz dahil) be şte bir ve dörtyüzden
fazla olanlarda onda bir üye katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.

Yukarıdaki hükümlere göre yeter say ı bulunmak şartıyla, kararlar, tekiiflerden en çok oy alan ın kabul edilmi ş
sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde Genel
Kurul Ba şkanım bulundu ğu taraf üstün sayılır.
(Mülga: 21512001-4667152 nı.)

Bir üye kendini ilgilendiren özel i şinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
(Değişik: 81511984-300314 m.) Genel Kurulun kararlan,

bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından inızalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Gündem Dışı Görüşme Yasağı
Madde 88. Genel kurul toplant ısında, görüşüleceği
gündemde belirtilmemi ş konular hakkında karar verile76
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mez. Yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
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Il. Baro Yönetim Kurulu
Kuruluşu
Madde 89. Her baronun Yönetim Kurulu, Baro Başkanı ile en az dört üyeden kurulur.
Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı,
yüz birden iki yüz elliye kadar olan barolarda sekiz, iki
yüz elli birden fazla olan barolarda on asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye bulunur.
Baro Başkanı, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin 5eklP9
Madde 90. (Değişik: 26/2/1970-123811 nı .)

Yönetim Kumlu üyeleri levhada yaz ılı ve avukatlıkndan seçilir.
ta en az beş yıl kıdemli olan avukatlar arası
Üye sayısı yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şartı aranrnaz.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılması
na karar verilmiş veya geçmiş beş yıl
içinde Disiplin Kurulunca verilecek kesinle şmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalanyla tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kumlu üyesi seçilemezler. (Ek:
2/5,2001-4667153 m.) 77. madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk genel kurulda baro organianna aday olamazlar.
"Seçimlerin Yapılması" başlıklı ek madde Ye bkz.
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(Mülga: 815/1984-300319 m.)

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy pusulasına seçilecek asıl üye tam say ısının yansından en az bir
fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasma seçilecek asıl üye sayısı ndan fazla ad yazıldığı takdirde, sondan
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
na göre sıralanır ve en
Adaylar aldıkları oylann sayısı
çok oy alandan başlanmak üzere önce ası l, sonra yedek
üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek k ıdemi fazla
olan, kıdemleri de eş itse, adayların yaşlısı sırada ön alır.
Yedek üyeler ald ıklan oy sayı sma göre bulunduklan sıra
göz önünde tutularak kurulda göreve ça ğınlır.
Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin
görevi kendiliğinden sona erer.
Seçim Dönemi
Madde 91. (Değişik: 14/11/1984-307911 in.)
Yönetim Kurulunun görev süresi iki y ıldır. Süresi dolan
Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebilirler.
Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma
Madde 92. (Değişik: 2Z/J/1 986-3 256113 in,) Seçim dönemi bitmeden önce aynlan Yönetim Kurulu üyesinin yeri,
en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kumlu üyelerinden biri hakk ında 90 inci
maddeye göre seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu da78
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vası açılmış ise, dava sonuna kadar bu üye Yönetim Kuru- BAROlAR
luna katılamaz; yeri yedek üye ile doldurulur.
Toplant
ılar
Madde 93. Yönetim Kumlu, Baro Başkan tarafından,
doğrudan doğruya veya üyelerden birinin görü şme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu salt ço ğunlukla toplanır ve üye tam
sayısmın salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğ
u taraf üstün tutulur. Baro Ba şkanı veya Yönetim Kumlu üyeleri, ilgili oldukları işlerin
görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim Kurulu kararlan hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Toplantıya Çağrı
Madde 94. (Değişik: 21512001-4667154 m.) Yönetim Kumlu üyeleri, Baro Ba şkannı çağ
r ısı üzerine toplanır. Ardı
ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.
Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on be ş gün
içinde Türkiye Barolar Birli ğine itiraz olunabilir. (Ek:
21512001-4667154 m.) itiraz, kararın uygulanmasın durdurmaz.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 95. Yönetim Kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
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Yönetim Kurulunun ba şlıca görevleri şunlardır:
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1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak ba ğlılık ve
ı sağlamak,
onurla yapılmasın
2.Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yaz ılma veya nakil i şleri hakkında karar vermek,
3. (Değişik: 215120014667155 in.) Baro levhasını düzenlemek, avukatların listesini ve avukatl ık ortaklığı sicilini
tutmak,
4. (Değiş ik: 21512001-4667155 in.) Mesleki ödevler hususunda baro mensuplanna yol göstermek ve onlara bilgi
vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplanna yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlanru savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari giri şimde bulunmak,
5. (Değişik: 215/2001-4667155 in.) Levhaya yazılı avukatlar arasında, avukatlarla avukatl ık ortaklıklan, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arası
nda çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine arac ılı k
etmek ve arabulmak, ücret uyu şmazlıklarında sulha davet etmek,
6. Baro malların idare ve muhtaç avukatlara yap ılacak
yard ımın şeklini tespit etmek,
7.(Değişik: 2/5/2001-4667155 in.) Baro mallarıııın idaresi
hakkında raporlar hazırlayarak Genel Kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onay ına sunmak,
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8. Baro adı na menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni
haklar tesis eylemek ve kald ı rmak, bu hususlarda Baro
Başkanı'na özel yetki vermek,
9. Staj iş lerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim Kumlu üyelerinin istifalar ı hakkında karar vermek,
11. Adli müzaheret bürosu kurup yönetmek,
12. Genel Kurul gündemini haz ırlamak,
13. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
n ın özlük işlerini düzen14. Baronun ücretli memurları
lemek ve yürütmek,
15.(Değiş ik: 2/5/2001-4667/55 m.) İç yönetime ait bütün
leri
görmek, yönergeleri düzenlemek,
iş
16. Adalet Bakanl ığı , Türkiye Barolar Birliği ve Disiplin Kurulu kararları n yerine getirmek,
17.Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmi kurumların istediği konularda görü şünü bildirmek,
18. Kanunlarla verilen di ğer yetkileri kullanmak.
19. (Ek: 21512001-4667155 in.) Baro bölgesindeki adliye
merkezlerinde temsilcilikler kurmak,
20. (Ek: 21512001-4667155 nı .) 167 inci maddede belirtilen hakem kuruluna katı lacak avukat hakemleri seçmek»

4°

Dayanak 167. madde, Anayasa Mahkemesi'nin 3/3/2004 tarihli ve
E. 2003/98, K. 2004/31 sayılı karan ile iptal edildi ğinden, bu bent de
zunnen iptal edilmiş olmakla mülga olmak kabul edilmelidir.
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21.

(Ek: 21512001-4667155m.) Hukukun üstünlüğünü ve

insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara i şlerlik kazand ırmak,
22. (Ek: 21512001-4667155 m.) Avukatlık ortakliğı ana
sözleşmesinin, tip ana sözleşmeye uygunluğımu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tesciline karar vermek.

Yönetim Kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaral ı bentlerinde yazılı görevleri bazı üyelerine devredebilir.

fiL Baro Başkanlığı
Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma
Madde 96. Baro Başkan iki yıllık bir görev süresi için
seçilir. Yeniden seçilmek caizdir. (Ek: 2/512001-46671*56 m.;
Mülga: 291612006-553311 m.)41

(Değişik: 215,2001-4667156 nı .) Baro Başkan, levhada
yazıli ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli avukatlar arasından gizli oyla seçilir. Üye say ısı yüzden az olan barolarda
kıdem şartı aranmaz.
(Değişik: 21512001-4667156 nı.) 90 inci maddenin ikinci

ve altıncı fıkraları hükümleri, Baro Ba şkanın seçimi hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan Baro Başkanını yerine seçilen, geri kalan süreyi tamamlar.

41
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Cörevleri
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Madde 97. Baro Başkanmı görevleri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve Yönetim Kuruluna ba şkanlık etmek,
2.Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarmı yerine getirmek ve günlük iş lemleri yürütmek,
3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışlan kabul etmek ve
bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmi dairelerde baroyu temsil edecek
ve savunacak avukatları tayin etmek,
5.Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birli ği tarafından
gönderilen örneğine uygun olarak düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,
6. Meslek onun ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarmın gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda do ğrudan doğruya veya
dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususlan yapmak,
n7.Baronun ve Yönetim Kurulunun çal ışmalan hakkı
da her yıl Türkiye Barolar Birliğine yazılı bir rapor vermek,
ın diğer
8. Başkanlık Divanı olmayan barolarda, divan
üyelerine ait görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
9.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
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BAROLAR

IV.

Baro Başkanlık Divam

Kuruluşu ve Seçimi
Madde 98. Başkanlık Divanı:
1. Baro Başkanı,
2. Baro Başkan Yardımcısı,
3. Baro Genel Sekreteri,
4. Baro Saymanından ibarettir.
Başkanlık Divanı kurulması, 50'den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
Divan
ın başkan dışmdaki üyeleri, Yönetim Kurulu için
yapılan her seçimden sonraki ilk toplantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri arasmdan gizli oyla seçilir.
Başkanlık Divanı , üyelerinden biri süresi dolmadan
önce ayrılırsa, kalan görev süresi için en geç bir ay içinde yenisi seçilir.
Başkanlık Divanının Görevleri
Madde 99. Başkanlık Divanı, kanunla veya Yönetim
Kurulu kararı ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Divan, baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararlan alır ve aynı konuda Yönetim Kurulunun iste ğine
göre, bu kurula yaz ılı veya sözlü bilgi verir.
Baro Başkan Yardımcısının Görevleri
Madde 100. Baro Başkan Yard ımcısı, Baro Başkanım
bulunmadığı zamanlarda veya Baro Başkanlığı herhangi
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bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlaymcaya kadar ba ş - BAROLAR
kana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Baro Başkan Yardımcısınn da yokluğunda başkana
ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.
Baro Genel Sekreterinin Görevleri
Madde 101. Baro Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanaklan düzenler, baronun iç çal ışmalanyla yazı işlerini yönetir, baro kalemine gerekli direktifleii verir ve kalemin çal ışmasın denetler.
Baro Saymanının Görevleri
Madde 102. Baro Sayman, baronun mallarını Başkanlık Divan kararları gereğince yönetmeye ve para al ıp vermeye, keseneklerin toplanmas ına, baroya gelir yazilacak
para cezalanmn tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair
her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.
(Değişik: 22/1/1986-3256/14 m.) Baro Saymanı, para
alma ve vermede düzenlenen kağıtlan Baro Başkan yokluğunda Baro Başkan Yardımcısı veya Baro Genel Sekreteriyle birlikte imzalar.
V. Baro Disiplin Kurulu
Kuruluşu
Madde 103. Disiplin Kurulu, avukat say ısı ikiyüz elliye kadar olan barolarda üç, iki yüz elliden fazla olan baro-
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BAROLAR

larda beş üyeden kurulur. Her baroda Disiplin Kuruluna
üç de yedek üye seçilir.

Seçilme Yeterliği ve Engelleri
Madde 104. (Değişik: 26(2/1970-1238/1 m.)

90 mci madde hükümleri Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafı ndan düzenlenen
bir tutanak ile Türkiye Barolar Birli ğine bildirilir.
Seçim Dönemi
Madde 105. (Değişik: 22/1/1986-3256115 nı.)
Disiplin Kurulu üyeleri iki yı l için seçilir. Süresi dolan
üye yeniden seçilebilir.
(Değişik: 21512001-4667157 nı.) Disiplin Kurulu seçimden sonra ilk toplantısmda üyeleri arasından bir başkan
ve bir katip seçer. 90, 92 ve 94 üncü maddeler hükümleri, Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
Madde 106. Disiplin Kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.
Kararlar, üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile verilir.
Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün
tutulur.
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Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en ki- BAROLAR
demli üye kurula başkanlık eder.

Görevi
Madde 107. Disiplin Kurulunun görevi, Baro Yönetim
Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasma dair karar
ı
üzerine avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.
VI. Baro Denetleme Kurulu
Kuruluş ve Görevi
Madde 108. (Değişik: 264/1970-123811 m.)
(Değişik: 2240986-3256116 m.) Baro Genel Kurulu, baronun mali işlerini denetlemek üzere iki y ıllık süre için
ndan en çok üç asil ve üç yedek denetkendi üyeleri arası
çi seçer.

Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci maddeler hükümleri denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
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Genel 1-lükümler
TÜRKIYE
BAROLAR
BIRÙM

Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri
Madde 109. (Değiş ik: 21512001-4667158 m.) Türkiye BaBirliği, bütün barolann katılmasıyla oluşan bir kuruluştur.
Birlik, tüzel kişili ğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur.
Birliğin merkezi Ankara'dır.
Birliğin Görevleri
Madde 110. Türkiye Barolar Birli ğinin görevleri şunlardır:
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun
düşünce ve görü şünü belirtmek,
2. Barolann çalışmalarmı ortak amaca ulaşacak şekilde
tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,
42 TBB'nin ilk kurulu ş toplantısı için geçici madde 1O'a bkz.
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3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesle ğin
ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtaı kuvvetlendirmek,
rak aralar
ındaki meslek bağın
5. Her il merkezinde baro kurulmasma ve vatanda şlarn ve sada kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanı
vunmanın Itizum ve faydalan hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunlann memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yay ınlarda bulunmak, gerekirse ön tasanlar haz ırlamak,
7. Barolan ilgilendiren konularda görü ş ünü yetkili
mercilere duyurmak,
S. Adalet Bakanl ığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve barolarm soracakları adli ve mesleki
konular hakkında görüş ve düş üncelerini rapor halinde
bild irmek,
n meslekte gelişmelerini te şvik edecek ve
9. Avukatları
her
türlü
tedbirleri almak,
sağlayacak
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanı merması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yarg
i
yapmak,
cileri ile işbirliğ
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekle şmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde
yerine getirilmesine çal ışmak,
ın ilmi ve mesleki seviyelerini
12. Baro mensupların
yükseltmek için kitaplik açmak, dergi ç ıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
89
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Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yanlı àmaçIara erişilebilmesi için dü şüntilecek çare
ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar
düzenlemek,

İ ÜRKiYI 13.
BAROEAR
BIRLİ uI

14.Memleket içinde kurulmu ş hukukla ilgili kurul ve
kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,
15.Yabancı memleket barolan, avukatlar birlikleri ve
hukuk kurumlan ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,43
16.Uyulması zorunlu meslek kurallannı tespit ve tavsiye etmek,
17. (Ek: 21512001-4667159 in.) Hukukun üstünlüğünü ve
insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

18.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak"
Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer,
Görevden Uzaklaştı
rma ve Göreve Son Verme
Madde 111. (Değişik: 8/511984-300315 m.)
(Değişik: 281611997427615 in.) Türkiye Barolar Birli ği,
kuruluş amaçlan dışmda faaliyette bulunaınaz.

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

Ek madde 2'ye bkz.
" Bu maddeye 2/5/2001 terihli ve 4667 sayıh Kanun'un 59. maddesiyle 17. bent eklenmiş ve 17. bent, 18. bent olarak de ğiştirilmiştir.
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(Değişik: 21512001-4667160 nı .) Türkiye Barolar Birliği TÜRKIYE

Başkanı, protokolde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısmı n BAROLAR
BİRLIGİ
yan
ında yer alır.
n .) 77 nci maddenin be ş, altı,
(Değişik: 181611997427615 ı
yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkra hükümleri Birlik organlan hakkmda da uygulanır. (Ek: 21512001-4667160m.) Ancak,
ın Birlik Yönetim Kurulu olmagörevine son verilen organ
sı halinde yeni seçilenlerin görevine ba şladığı tarihe kadar
bu organın görevleri, karan veren mahkemece son genel
kurul delegeleri aras ından görevlendirilecek en az üç avukat tarafından geçici yönetim kurulu s ıfatıyla yürütülür.
Görevlerin Ücretli Olu şu
Madde 112. Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı, başkan
yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Ba şkanlık Divanında
görev almamış olan üyeleri ile Disiplin ve Denetleme Kurullan üyelerine, katıldıklan toplantılar için huzur hakkı
ödenir. Ücretlerle huzur hakkının miktarları ve ödenme
şekilleri Birlik Genel Kurulunca belli edilir.
Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk, ikamet giderleri ile di ğer zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bunlann miktar ı da Genel Kurulca belli edilir.
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TÜRKİYE
BAROLAR

ı
Birliğin Organlar

B İ RLİĞİ

Organlar
Madde 113. Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:
1.Türkiye Barolar Birli ği Genel Kurulu,
2.Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu,
3. Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı,
4.Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık Divanı,
i Disiplin Kurulu,
5.Türkiye Barolar Birli ğ
6.Türkiye Barolar Birli ği Denetleme Kumlu.
1. Türkiye Barolar Birli ği Genel Kumlu
Kuruluşu
Madde 114. Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur.
(Değişik: 21512001-4667161 in.) Genel Kurul, barolarm
avukatlıkta en az on y ıl kıdemi olan üyeleri aras ından gizli oyla seçecekleri iki şer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı
yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katı lma, seçme ve seçilme haklan vardır.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üç yüz üye için aynca birer delege seçerler.
Barolarca ayn
ı sayı da yedek üyeler seçilir. Delegeler,
her baronun olağan genel kurul toplantısında iki yıl için
seçilirler..
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90 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bu- TÜRKiYE
BAROLAR
lunanlar delege olamazlar.
BIRIIGİ
Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro
kendi bütçesinden öder.
(Değişik: 21512001-4667161 m.) Genel Kurul toplantismın
yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu,
toplantı lardan en az otuz gün önce, barolara yan ile bildirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde, yedek üye
Türkiye Barolar Birli ği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

Toplantılar
Madde 115. (Değişik: 22/1/1986-3256117 m.) Birlik Genel Kurulu iki yılda bir evvelki genel kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantismı yapar. (Ek:
13/1/2004-5043/4 m.) Ancak, seçimli Genel Kurul toplantıları Ankara'da yap ılır.45
Birlik Yönetim Kumlu, gerekli gördü ğü hallerde veya
en az on baronun yönetim kurullan yaz ı ile isterse Genel
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Adalet Bakan, adaletin ve mesleğin genel menfaatleri
ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun tasarılan hakkında
görüş ve düşüncelerini almak üzere Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağınlmasmı Birlik Yönetim Kurulundan isteyebilir.
Birlik Genel Kumlu Başkanlık Divan
ın
ı n seçimi hakkında 85 inci maddenin birinci fıkrasi hükmü kıyasen uyBu değişiklik, 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince Türkiye Barolar Birli ği'nin ilk seçimli 28. Olağan Genel
Kumlu>ndan sonra yürürlüğe girmi ştir.
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lÜRKiYE
BAROLAR

gulanır. Birlik organlar ı nda görev alanlar, Ba şkanlık Divanına seçilemezler.

B İ R liG 1

Görüşme ve Karar Yeter Say ısı
Madde 116. Birlik Genel Kurulu, üyelerinin en az dörtte biri katılmadı kça toplantı ve görüş me yapamaz.
Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere baş ka bir güne bırakılır. Bu
ikinci toplantı ya da üyelerin en az beş te biri katılmadığı
takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.
87 inci maddenin 3,4 ve 5 inci fıkraları ve 88 inci madde hükmü Birlik Genel Kumlu toplantıları ve görüşmeleri
hakkında da kı yasen uygulanır.
Görevleri
Madde 117. Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullan üyeleri ile Birlik Başkanı'nı seçmek,
2.Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görü şüp karara varmak,
3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,
ı
4. (Değiş ik: 22/1/1986-3256718 in.) Birliğin hesapların
incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna
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verebilir.)

İÜRK İYF
BAROLAR

6.Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini karar- B İ RLİĞ i
laştırmak,
7. (Değişik: 22/0986-3256118 m.) Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak, uyulmas ı zorunlu meslek kuralların tespit etmek,
8. (Değişik: 22/1/1986-3256/18 nı .) Barolann birlik ad ına
avukatlardan tahsil edece ği keseneğin miktannı her avukat için yıllık baro keseneğinin yarısından fazla olmamak
üzere tespit etmek,

9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri
ve saymanınm ücretleri ile yönetim, disiplin ve denetim
kurullan üyelerine verilecek huzur haklar ı miktarım ve
ödenme şeklini belli etmek,
10. (Değişik: 21512001-4667162 nı .) Bu Kanunun 49 ve 75
inci maddelerinde Birli ğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

11.Kanunlarla verilen di ğer yetkileri kullanmak.
İİ. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Kuruluşu
Madde 118. Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı ile,
Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından
gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayr ıca on yedek üye
seçilir.
Birlik Yönetim Kuruluna Birlik Ba şkanı başkanlık eder.
46

Ek madde 2'ye bkz.
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Seçim Dönemi

TÜRKhI
BAROLAR

Madde 119. (Değişik: 14/124984-3 079/2 m.) Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Birlik
Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebiirler.

B İ RLI Ğ I

90. maddenin 2,3,4, 5 ve 6 inci fıkralan ve 92 inci madde hükmü Birlik Yönetim Kurulu üyeleri hakkinda da kiyasen uygulanır.47

Toplantılar
Madde 120. Birlik Yönetim Kumlu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Baş kan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iste ği ile kurul, acele hallerde her zaman
olağan üstü toplantıya ça ğırılabiir.
Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştinlır. Toplantı günü, üyelere çağrı mektubu ile bildirilir.
Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yaz ı ile bildirirler.
Belgeye bağlanmiş yerinde bir engele dayanmaksrzm
üst üste üç toplantı ya gelmeyen üye istifa etmi ş sayılir.
Birlik Yönetim Kurulu, üye tam say ısının salt çoğunluğu ile toplanı r ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar verir. Ş u kadar ki, on veya daha az üyenin katılmasıyla yapılan toplantı larda karar verilebilmesi için en az
beş üyenin bir oyda birle şmesi şarttır. Oylarda e şitlik halinde, başkanı n buliınduğu taraf üstün tutulur.

"Seçimlerin Yap ılması" başlıklı ek madde Ye bkz.
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TÜRKİYE
BAROLAR
Madde 121. Birlik Yönetim Kurulunun görevleri şun- B İRUĞİ
lardır:
1. Birlik Genel Kurulunu toplantıya ça ğırmak ve gündem hazırlamak,
2. (Değişik: 22/1/1986-3256119 m.) Birliği ve mallannı yönetmek,
3. (Değiş ik: 22/1/1986-3256119 nı .) İki yıllık bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
4.Birlik Genel Kurulunca al ınan kararlan uygulamak,
Görevleri

n .) Birlik adma gayriı
menkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kald ırmak, bu
hususlarda ve diğer iktisabi ve iltizami i şlemlerde Birlik
Başkanı'na yetki vermek,
n özlük iş lerini düzenlein ücretli memurlarını
6. Birliğ
mek ve yürütmek,
7. Birlik Yönetim Kurulu kararlannın özetini gösteren
defterleri tutmak,
8. (Değiş ik: 2/5/20014667163 m.) Avukatların, aynı büroda birlikte çal ışanları n ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlannı , yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip ana sözleşmesini hazırlamak,
avukatlı k ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki belgelerini düzenlemek ve bastırmak,
5. (Değişik: 22/1/1986-3256119

n .) Birliğin genel duruı
mu ile işlemleri ve çal ışmalan hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek ve çal ış ma ve hesaplanndan dolay ı
9. (Değişik: 22/111986-325649
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TÜRKİYE
BAROLAR
BiRLi Ğİ

ibra istemek,
10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmi ş olmamak şartıyla, baroların kararlarına karşı yapılan itirazlan incelemek ve karara bağlamak,
11. (Değişik: 21512007-4667163 m.) Bu kanunun 31, 44, 54

ve 77 nci maddeleri ile 83 ündi maddesinde Birliğe verilen
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
12.Baro Genel Kurullarmı olağanüstü toplantıya çağırmak,
13.Avukatlarm ve baroları n hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda bulunmak,
14.Avukatlık mesleğinirı gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yapmak, vard ığı sonuçları ve
teklifleri Birlik Genel Kuruluna sunmak.
15.Avukatlık mesleği ile ilgili olarak resmi yerlerden
sorulacak hususlar hakkında gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
16.Avukatların meslekte ilerlemesi için kitapl ıklar açmak, mesleki yayında bulunmak, avukatlann haz ırlayacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,
17.Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözünılemek,
18. (Değişik: 21512001-4667163 m.) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çal ışmalarda
bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplar ına yönelik hak
ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslekta şlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari giri şimde bulunmak,
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TÜRKIYE
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20. (Ek: 21512001-4667163 m.; Mülga: 281l1/2006-555811 in.) BiR Ğİ

19.Kanunlarla verilen di ğer yetkileri kullanmak.

İİ !. Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı
Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayr ılma
Madde 122. Birlik Baş kan, Birlik Genel Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasmdan dört y ıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
90 inci maddenin 2, 3 ve 6 inci fıkraları ile 96 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü Birlik Başkan hakkında da kiyasen uygulanır.
Görevleri
Madde 123. Birlik Başkanını görevleri şunlardır:
1. Birliği temsil ve Birlik Yönetim Kuruluna ba şkanlık
etmek,
2. Birlik Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin
Kurulu kararlann yerine getirmek.
3. 121. maddeye göre verilecek yetki dairesinde birlik
adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere giri şmek, Birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmi dairelerde birli ği temsil edecek
ve savunacak avukatları tayin etmek,
5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumlan ile iliş kiler kurmak ve yürütmek,
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TÜRKtYF 6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kaBeROIAR nunlar ve meslek kurallarm ın gereğini her türlü organlaBIRLİĞİ ra karşı savunmak vebu konuda doğrudan doğruya veya
dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususlan yapmak,
7. (Değişik: 22,71/1986-3256120 m.) Birliğin çalışmalan
hakkında Birlik Genel Kuruluna yaz ılı bir rapor vermek,

8.Kanunlarla verilen diğer yeikileri kullanmak.
IV. Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık Divanı
Kuruluşu ve Seçimi
Madde 124. Birlik Başkanlık Divanı;
1.Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
2.Türkiye Barolar Birliğ
i iki başkan yardımcısı,
3.Türkiye Barolar Birli ğ
i Genel Sekreteri,
4.Türkiye Barolar Birli ğ
i Saymanından ibarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, Birlik Yönetim Kumlu için yapılan her seçimden sonraki ilk toplantıda, bu
Kurul tarafından kendi üyeleri aras ından gizli oyla seçilir.
Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için, bir ay içinde yenisi seçilir.
Birlik Başkanlık Divanının Görevleri
Madde 125. Birlik Başkanlık Divanı, kanunla veya Birlik Yönetim Kumlu karanyla kendisine verilen görevleri yerine getirir.
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Divan, Birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli ka- TÜRX İYF
tatlar
ı ah ve ayn
ı konuda, Birlik Yönetim Kurulunun iste- BAROLAR
BIRU İ
ğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.
(Ek: öj2001-4667/64 m.) Gerekli hallerde baro başkantarım görüşlerini almak üzere toplant ıya çağırır.
Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yardımcılarımn
Görevleri
Madde 126. Birlik Ba şkan Yardımcıları, Birlik Başkanı
tarafından verilecek görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
nın bulunmadığı zamanlarda veya Birlik
Birlik başkanı
Başkanlığı herhangi bir sebeple bo şalrmşsa yenisi işe başlaymcaya kadar başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi meslekteki k ıdem sırasına göre
başkan yardımcılarına aittir.
Birlik Başkan Yardımcılarının da yokluğunda Birlik
Yönetim Kurulunun meslekte en k ıdemli üyesi başkana
ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterinin
Görevleri
Madde 127. Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kumlu toplantılarına ait tutanaklan düzenler, Birli ğin iç çalışmalan ile yazı iş lerini yönetir, Birlik kalemine gerekli
ı denetler.
direktifleri verir ve kalemin çal ışmasın
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Türkiye Barolar Birliği Saymanımn Görevleri

TÜRKiYE
BAROLAR
B İ RLİĞi

Madde 128. Birlik Saymanı Birliğin mallannı Birlik
Başkanlık Divanının kararları gereğince yönetmeye ve
na dair her türlü
para alıp vermeye, bütçenin uygulanmas ı
gözetimi yapmaya yetkilidir.

(Değişik: 22/1/1986-3256121 nı .) Birlik Saymanı, para
alma ve vermede düzenlenen kağıtlan Birlik Başkanı,
yokluğunda Birlik Ba şkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.

V. Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kuruluş
Kuruluşu
Madde 129. Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu
tarafı
ndan kendi üyeleri aras ından gizli oyla seçilen yedi
üyeden kurulur. Ayr ıca yedi yedek üye seçilir.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplant ısında kendi üyeleri arasından bir ba şkan seçer.
Seçim Dönemi
Madde 130. Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört y ıl için
seçilirler. Süresi dolan üye yeniden üye seçilebilir.
90 inci maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 na f ıkralan ve 92 nci
madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu üyeleri hakk ında da
kıyasen uygulanır.
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Toplantılar

TÜRKiYE
BAROLAR
Madde 131. Birlik Disiplin Kurulu ayda bir defa ola- 8iRLii
ğan toplantı yapar. Birlik Başkarımı veya Birlik Disiplin
Kurulu Başkanmı yahut üyelerinden birinin iste ği ile Kurul acele hallerde her zaman ola ğanüstü toplantıya çağnlabiir.
120 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralan Birlik Disiplin
Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Disiplin Kumlu, üye tam sayısın
ın salt çoğunluğu ile toplan
ır ve en az dört üyenin bir oyda birle şmesi ile
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulundu ğu
taraf üstün tutulur.
Görevi

Madde 132. Birlik Disiplin Kurulu bu kanunla verilen
görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
VI. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kumlu
Kuruluşu ve Görevi
Madde 133. (Değişik: 22/111986-3256122 m.) Birlik Genel
Kurulu, Birliğin mali işlemlerini denetlemek üzere, dört
yıl için kendi üyeleri arasmdan üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.
Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 inci maddenin 2, 3, 4, 5
ve 6 inci fıkralan ve 92 nci madde hükmü denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Denetleme Kurulunun çal ışma usulü ile görev
ve yetkileri yönetmelikte gösterilir.
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ONUNCU KISIM
DISIPLIN İŞ LEM VE CEZALARI

Disiplin Cezalarını n Uygulanacağı Haller
DİSiPLİN iŞLEM
VE CEZALARI Madde 134.
(Değişik: 21512001-4667165 m.) Avukatlık
onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallar ına uymayan eylem ve davraıuş larda bulunanlarla, mesleki çalış mada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği diirüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakk ında
bu kanunda yazılı disiplin cezalan uygulanır.
Disiplin Cezaları
Madde 135. Disiplin cezalan şunlardır:
1. (Değ
işik: 22/1/1986-3256123 in.) Uyarma; avukatm
mesleğinin icrasmda daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.
2. Kınama; mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir.
i şik: 2Zİ0986-3256123 in.) On bin liradan yüz elli
3. (Değ
bin liraya kadar para cezası.
4. (Değişik: 21512 001 -4667166 m.) işten çıkarma, avukatın
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veya avukatl ık ortaklığmın üç aydan az ve üç yıldan fazla Disi p liN İŞ LEM
VE CEZALAR İ
olmamak üzere mesleki faaliyetlerinin yasaklanmas ıdır.
5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri
alınarak avukatın adın
ı n baro levhasmdan silinmesi ve
avukatlık unvanının kaldınimasıdır. (Ek: 21512001-4667166
m.) Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.
Cezaların Uygulanma Şekli
Madde 136. Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri
ile ilgili altı
ncı kısmında yazılı esaslara uymayanlar hakkında ilk defas ında en az kı
nama, tekrannda, davran
ışın
ağırlığına göre, para veya işten çıkarma cezası ve 5 inci
maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyme halinde meslekten ç ıkarma cezası uygulanır.
Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasmı gerektiren davranış ta bulunan avukata her
yeni suçu için bir öncekinden daha a ğır ceza uygulanır.
Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde
bu kanunun altıncı kısmındaki kurallara aykırı davranışta
bulunursa meslekten çıkarılır.
Savunma Hakkı
Madde 137. Avukatlar hakkında yapılacak kovu şturmalarda, isnat olunan hususun avukata aç ıkça ve yazılı
olarak bildirilmesi, yaz ılı savunınasının istemnesi ve bu
savunma için en az on günlük bir süre tan ınması zorunludur.
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Baroya Yazılmadan Önceki ve Meslekten Ayrıldıktan
Sonraki Eylem ve Davran ışlar

D İS İ PLİ N İŞ LEM

VE (FİALARI

Madde 138. (Değişik: 2/5/2001-4667167 m.) Baro levhasma kabul ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar,
meslekten çıkarına cezasını gerektirmedilcçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır.
Avukatın, avukatl ıktan ayr
ılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından dolayı disiplin kovuşturması yapılması
na engel değildir.
Kovuşturma Yetkisi ve Eksik Üyelerin Tamamlanmas ı
Madde 139. Kovuşturmanın dayandığı şikayet veya
ihbarın vaki olduğu yahut Cumhuriyet Savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas teşkil eden eylem veya davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhas ında yazılı ise, disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir.
Baro Başkanı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşme ve
kararlara katılamazlar.
İkinci fıkranm kapsamına giren bir durumun mevcut
olması veya ret yahut istinkaf sebepleriyle ba şkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin
kurullarında toplantı yeter sayısı bulunamazsa, eksikler
yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de herhangi bir sebeple görüşme veya karara katılmamalan yahut sayılarının
yetişmemesi halinde, baro levhasmda yaz ılı olup yönetim
ve disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan avukat106
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lar arası
ndan ad çekme yolu ile seçileceklerle eksikler taınamlanır.
Ceza Kovuşturmasımn Disiplin Cezalarına Tesiri
Madde 140. Avukat hakkı
nda başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarmın uygulanmasına
engel olmaz.
(Değişik: 22/1/1986-3256124 m.) Şu kadar ki, disiplin işlem ve karar
ına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmu ş
olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkı
ndaki disiplin
kovuşturması, ceza davasının sonuna kadar bekletilir. Bu
halde Yönetim Kurulunun iste ği üzerine Disiplin Kumlu,
avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarmca bir karar vermek
zorundadır.

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafı
ndan yapılmamş olması sebebiyle beraat hali müstesna, beraatle sonuçı
lanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden
dolayı disiplin kovuşturması, o eylemin ceza kanunlan
hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovu şturmasmı gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir
ceza davasının konusunu teşkil eden eylemlerden dolayı
ayr
ıca disiplin kovuşturması açmak zorundad ırlar.
Disiplin Kovuşturmasımn Açılması
Madde 141. Disiplin kovu şturması, Yönetim Kurulu
tarafı
ndan verilen bir kararla aç ılır.
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Yönetim Kumlu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikayet
veya istek tarihinden itibaren en çok bir y ıl içinde disiplin kovuşturması hakkı nda bir karar vermeye mecburdur.
Yönetim Kumlu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya Cumhuriyet Savcısmın isteğ i üzerine yahut re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soru şturmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruş turma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar,
gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir;
hakkında soruşturma yapı lan avukatı da dinledikten veya
dinlemek için verilen süre dolduktan sonra dosyay ı bir raporla Yönetim Kuruluna verir. (Ek: 2154 001 -4667168 in.)
Yönetim Kurulu, soru şturma maksadı yla her türlü adli ve
idari mercilerden bilgi ve belge isteyebilir, ilgili dosyalar ı
veya örneklerini isteyip, inceleyebilir.
Ş ikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında kovuşturma açılması na yer olmadığına dair
Yönetim Kurulu tarafı ndan verilecek kararlar ilgililere ve
Cumhuriyet Savcısı na tebliğ olunur.
Disiplin Kovu şturmasına Yer Olmadığı na Dair
Kararlara itiraz
Madde 142. Baro Yönetim Kurulunun, disiplin kovu şturmasına yer olmadığı na dair kararlanna kar şı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde şikayetçi veya Cumhuriyet
Savcısı tarafından Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
dosya üzerinde yap ılacak inceleme sonunda şikayet, ihbar veya istem konusu incelemeye de ğer mahiyette görü108
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lürse, evvelki karar kald ırılarak, disiplin kovu şturmasının
açılması için dosya evvelki kararı veren baroya gönderiur. Türkiye Barolar Birliğ i Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovu şturması na yer
olmadığı
na dair kararları süresi içinde itiraz edilmezse kesinleşir.
(Değişik: 215/2001-4667169 m.) Birinci fıkra gereğince yapı lan itiraz üzerine, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazı n reddine dair kararlar Adalet
Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediğ i veya karar onaylandığı takdirde
kesinleş ir. Ancak Adalet Bakanl ığ
i uygun bulmadığı kararları bir daha görü şülmek üzere, gösterdiğ i gerekçesiyle
birlikte Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğ unlukla aynen kabul edildiği takdirde
onaylannMş, aksi halde onaylarımamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliğ
i tarafından Adalet Bakanl ığma bildirilir.

8 inci maddenin 6 ve 7 nci fikralan hükümleri bu halde
de kıyasen uygulanır.
Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme
Madde 143. Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konusuna giren eylemlerden dolay ı
yeniden inceleme yapı labilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararm kesinle ştiği tarihten üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
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Disiplin Kurulunda Duru şma
Madde 144. (Değişik: 22/1/1986-3256125 m.)
(Değişik: 21512001-4667170 m.) Disiplin kovuşturması açı lmasma karar verilen hallerde, Yönetim Kurulunun
iletmesi üzerine, Disiplin Kurulu, incelemesini evrak üzerinde yapar. Disiplin Kuruluna gönderilen dosya içinde
avukatı n sicili de bulunur. Avukat ın isteği veya Disiplin
Kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duru şmah olarak yapılır.
Duru şma gizli olur.
Disiplin Kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararı n kendisine geliş i tarihinden itibaren en geç bir y ıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ceza davasının sonucunun beklenmesini gerektiren haller sakl ıdır.
Gıyapta Duruşma
Madde 145. Çağnya uymayan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Ş u kadar ki, duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağını n davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin Gösterilmesi ve incelenmesi
Madde 146. Disiplin Kurulu, delillerin gösterilme ve
incelenme ş eklini, istek veya feragatle yahut evvelce veriln takdir ve tayin eder.
miş kararlarla bağlı olmaksızı
Tamk ve Bilirkiş i Dinlenmesi
Madde 147. Tanı k ve bilirki şinin duruşmaya çağnlma110
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sı veya üyelerden biri taraf ından yahut istinabe yoluyla DiSİPLiN İŞLEM
dinlenmesi veya yazılı ifadesinin okunmas ıyla yetinilme- VE [EL4LARI
si, Disiplin Kurulunun takdirine ba ğlıdır.
Ancak, bir olayı
n delhi yaln
ız bir tanığı
n şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanı k her halde dinlenir.
Duruşma Tutanağı
Madde 148. Duruş ma tutanağı, Disiplin Kurulu Ba şkanını görevlendireceği bir üye veya katip taraf ından liztulur.
Duruşma dışı
nda dinlenenlere ait tutanaklarm duru şmada okunması zorunludur.
İstinabe Talimatını n Yerine Getirilmesi
Madde 149. tstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde Disiplin Kurulu veya bu kurulun bir üyesi, di ğer
yerlerde o baronun Disiplin Kurulunca görevlendirilecek
bir avukat tarafı
ndan yerine getirilir.
Tanı k ve Biirkişinin Çağnlması
Madde 150. (Değiş ik: 231112008-57281335 m.)

Tanıklar ve bilirkiş iler Tebligat Kanunu hükümlerine
göre çağnlır.
Usulüne göre ça ğınlıp da hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaks ızın
tamlclık yahut bilirki ş ilikten veya yemin etmekten çekinen
kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tan ıkili
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DİSiPLİN İŞLUA lıkla ilgili hükümleri uygulan ı r. Bu fiba hükmüne göre
VE CEZALAR gerekli kararlan vermeye Baronun bulunduğ u il merkezindeki sulh ceza hkimi yetkiidir. Sulh ceza hkimi bu
kararlan disiplin kurulunun tutanak örne ği üzerinden verir.
Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı
Madde 151. Disiplin Kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve
istinkaf edebilirler.
Ret istemi, reddi istenen üyeden ba şkalarının katılmasıyla incelenir.
Ret ve istinkaf sebebiyle kurulun toplanamamas ı halinde 139 uncu maddeye göre i şlem yapılır.
Kararların Tebliği
Madde 152. Disiplin Kurulu kararlann ın onanm ış bir
örneği ilgililerden ba şka, baronun bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet Savcısına da tebliğ olunur.
İşten Yasaklanma
n ı geMadde 153. Hakkı nda meslekten ç ıkarma cezası
ten
dolayı
kovuşturma
yaş
rektirebilecek mahiyette bir i
ıyla,
tedbir
pı lmakta olan avukat Disiplin Kurulu karar
mahiyetinde i şten yasaklanabilir.
Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmi ş veya
dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemiş olması şarttı r. (Ek: 2/5/2001-4667/71 in.) Ancak, ba112
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roya bildirdi ğ i büro adresine tebligat yap ılamayan avuka- D İ SiPUN İŞ LEM
VE atALARI
bn ayrıca çağrılmas ı ve dinlenmesi zorunlu de ğildir.
Disiplin Kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sını r dahilinde gösterilip incelenece ğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.
Karar, hakkında kovu şturma yap ılan avukata gerekçei tarihte yüsiyle birlikte tebli ğ olunur ve bu karar verildi ğ
i DiTürkiye
Barolar
Birliğ
şı
rürlüğe girer. Ancak, karara kar
uygulanmasiplin Kuruluna itiraz olunabilir. itiraz kararın
smı durdurmaz. Bu husustaki itirazlar ivedilikle ve en geç
bir ay içinde karara ba ğlanı r. itiraz yerinde görülürse karar
kaldıü.
işten yasaklanma karar ı, yargı organları ile sair mercilere Baro Ba şkanlığı tarafı ndan derhal duyurulur.
işten Yasaklanmanı n Zorunlu Oldu ğu Haller
Madde 154. (Değiş ik: 81511984-300317 m.)
(Değişik: 21512001-4667172 n ı .) Haklarında meslekten çı-

karma cezas ı verilen veya 19 42 nci madde uyannca geçici
olarak görevlendirilmiş olup, yap ılan iş lerin ücretini iş sahibinden ald ığı halde aynı maddenin son f ıkrası gereğince kabule de ğer bir sebep olmaks ızı n ilgili merciiye ödememiş olan avukatlarm i şten yasaklanmaları zorunludur.
(Değiş ik: 2/5/2001-4667172 nı .) Yukandaki fıkrada belirBu aradaki ... veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya
rüşvet, sahtecilik, h ırsızlık, doland ırıcılı k, inanc ı kötüye kullanma ve
yalan yere tanıklı k cürümlerinden biri ile hakk ında kamu davas ı açılan ... . ş eklindeki cümle, Anayasa Mahkemesi'nin 1/3/1985 tarihli
ve E. 1984/12, K. 1985/6 say ılı kararı ile iptal edilmi ştir.
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DİSİPlİN iŞ [EM tilen iş ten yasakianma sebeplerinin meydana gelmesinVE (EZAL4RJ
den itibaren iki ay içinde Disiplin Kuruhmca haklarında
iş ten yasaklama kararı verilmeyen avukatlar Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun do ğrudan vereceği kararla iş ten yasaklanırlar.
İş ten Yasaklanmamn Hükümleri
Madde 155. i şten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatl ığa ait yetkileri hiçbir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukat ın eş i ile reş it olmayan çocuklanna
ait iş lerde uygulanma.z.
Birinci ftkrada yaz ılı yasağa aykın hareket eden avukat
hakkı
nda 135 inci maddenin 4 ve 5 inci bentlerinde yaz ılı
cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmi daireler i ş ten yasaklanan avukatlan kabul etmemekle görevlidirler.
İş ten Yasaklaıuna Karannı n Kaldırılması
Madde 156. (Değiş ik: 2/5/2001-4667173 m.) işten yasaklannia kararı , kovuştunnanın durdurulmuş veya avukatlığ a engel olmayan bir ceza verilmi ş olması hallerinde
kendiliğinden kalkar.
iş ten yasaklanma kararı , bu kararı
n verilmesine esas
olan hal ve şartlarm bul ımmadığı veya sonradan kallct ığı
sabit olursa, Disiplin Kurulu taraf ından kaldınlır.
Disiplin Kurulu Karar ına Karşı itiraz
Madde 157. Disiplin Kurulu kararlarına karşı , Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebli ğ tarihinden itibaren otuz
114
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gün içinde Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kuruluna iti- D İSİPliN İŞ[EM
VE CEIA[ARI
raz edebilirler.
Birlik Disiplin Kurulu, disiplin davalann ı dosya üzerinde inceler. Ancak, i ş ten veya meslekten ç ıkarma cezası na yahut iş ten yasaklanmaya dair kararlar ın incelenmesi
nda, ilgili avukatm isteği üzerine veya kendiliğinden
sırası
duruşma yap ılması na karar verebilir.
145 ve 146 inci maddeler, Birlik Disiplin Kurulu hakkında da uygulanır.
Birlik Disiplin Kurulunda duru şmaya raportör üyenin
iş i izah etmesiyle başlanır. Bu üyenin duru şmadan önce
raporunu imzalay ıp dosyaya koymuş buhmması gereklidir.
Raportör üyenin izahmdan sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda bulunurlar. Bunlardan itiraz ı
yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakk ında disiplin kovuşturması yapılanındır.
Birlik Disiplin Kurulu, inceleme konusu karann onanmasma veya kovuşturmanın derinleştirilmesi için kararm
bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeniden incelemeyi gerektirmeyen hallerde, uygun görmediği kararı kaldırarak iş in esası hakkında
ı düzelterek onaykarar verebilir veya verilmi ş olan karar
layabilir.
(Değişik: 2/5ı2001-4667174 nı .) Birlik Disiplin Kurului kararlar Adalet Bakanlığına
nun, itiraz üzerine verdiğ
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanl ıkça karar vei veya karar onaylandığı takdirde kesinle şir. Anrilmediğ
cak Adalet Bakanl ığı uygun bulmadığı kararlan bir daha
görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türki115
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DİSİ PLİN İŞ LEM ye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kaVEGİAL4Rİ rarlar, Türkiye Barolar Birli ğ
i Disiplin Kurulunca üçte iki
çoğunlukla aynen kabul edi]di ğ i takdirde onaylanm ış,
aksi halde onaylanmam ış sayıl ı r; sonuç Türkiye Barolar
Birli ğ i tarafı ndan Adalet Bakanl ığı na bildirilir. Şu kadar
ki, uyarma, k ı nama ve para cezas ına iliş kin kararlar kesin
olup, Bakanl ığı n onayı na tabi değildir.
(Değiş ik: 2/5/2002-4667/74 in.) 8 inci maddenin alt ıncı ve
yedinci f ıkraları hükümleri burada da kı yasen uygulan ır.
Delillerin Serbestçe TaMiri, Ceza Vermenin Amac ı
ve Cezadan Mahsup5°
Madde 158. Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu ve
barolar disiplin kurullar ı , gösterilen delilleri, soru şturma
ve duruş madan edinecekleri kan ı ya göre serbestçe takdir
ederler.
(Değiş ik: 21512001-4667175 nı .) Bu kurullar disiplin cezalarını n verilmesinde; avukatl ı k onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kuralları ru ve itibarı m korumak, mesleğin amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini sa ğ lamak ilkelerini göz önünde tutarlar.
(Ek: 221711986-3256126m) iş ten yasaklanan avukata süreli olarak işten ç ıkarma cezas ı verilmesi halinde, i şten yasaklandığı süre cezadan mahsup edilir.
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Bu madde ba şlığı , 22/1/1986 tarihli ve 3256 sa yı l ı Kanun'un 26.
maddesiyle, metne i şlendiği şekilde de ğiştirilnıjştjr.
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DiSİPLiN İŞLEM
Kovuş turma ve Ceza Zamana şımı
VE CEİALARI
ı gerektirecek eylemlerin
Madde 159. Disiplin cezas ın
ise kovuşturma yageçmiş
ıl
lenmesinden
itibaren
üç
y
iş
ise bu süre
e
el
konulmuş
pı lamaz. Yönetim Kurulunca i ş
işlemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin i şlenmesinden
itibaren dört buçuk y ıl geçmiş ise disiplin cezas ı verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir
suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci f ıkralardaki süreler yerine bu zamana şımı süresi uygulanır.
Disiplin Kararlarını n Uygulanması ve
Cezaları n Sicilden SilimnesP ı
Madde 160. (Değiş ik: 2211/1986-3256127 in.)
Disiplin cezalanna ait kararlar kesinle şmedikçe uygulanamaz.
Meslekten ç ıkarma ve i şten çıkarma cezalanndan ba şka bir disiplin cezas ı verilen avukatlar, uyarma, kmama
ve para cezalar ı nm uygulanmasmdn itibaren be ş yı l geçtikten sonra Disiplin Kuruluna ba ş vurarak bu disiplin cezalarını n sicillerinden silinmesini isteyebilirler.
İ lgilinin yukandaki f ıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin cezasmı n silinmesine karar verilir ve sicil dosyas ı ndaki disiplin bölümü
çıkartılarak yenisi düzenlenir.
sı Bu madde başhğı , hüküm ile birlikte, 22/1/1986 tarihli ve 3256 say ılı Kanunla, metne i şlendiği şekilde değiştirilmi ştir.
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Tamk ve Bilirki şi Gideri

D İ S İ PLİ N İŞ [EM
VE (UMARI

Madde 161. Disiplin işlemleri dolay ısıyla çağınlan her
tanık ve bilirkiş inin, kaybettiği zaman ve harcad ığı mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardı r; bunlardan çağnya
uymak için yolculuk etmek zorunda olanlara yolculuk ve
ikamet giderleri de verilir. Şikayetçi ve hakkında kovuşturma yap ılan avukat, dinlenmesini istedikleri tan ık ve bilirkişiye ait giderleri evvelden öderler.
Avukata veya üçüncü bir ki ş iye yükletilmeyen veya
borçludan alinma imkanı kalmayan giderler baroya yüklenir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve yap ılacak disiplin soruş turma ve kovu şturmasının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans al ınabilir. Yap ılan işlemlere, alı nan avansm yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem yapılmayabilir.
Para Cezası veya Giderlerin Tahsili
Madde 162. Para cezas ı na veya giderlerin ödenmesine
dair olan kararlar icra ve iflas Kanununun ilamlar ı n yerine getirilmesi hakkı ndaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezaları baroya gelir yazılır.
icra takibi genel hükümlere göre baro tarafı ndan vekalet verilecek avukat eliyle yürütülür.
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ON BİRİNCİ KISIM
AVUKATLIK SÖZLE ŞMESP

Avukatlık Sözleşmesinin lCapsanu53
Madde 163. (Değişik: 21512001-4667176 m.)

AVUWUK

Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anla şmalar,
genel hükümlere göre ispatlanır. Yasa'ya aykırı olmayan
şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.
Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizli ği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği,
bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.

Bu kısmın başlığ
i, "Avukatlık Ücreti" iken 2/5/2001 tarihli ve 4667
sayılı Kanun'un 76. maddesiyle, metne i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Bu madde başliğı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı
Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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AVUKATLIK
SÖZLEŞMESI

Avukatlık Ücret?'
Madde 164. (Değişik: 21512001-4667177 ni.)
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı
olan meblağı veya değeri ifade eder.
Yüzde 25'i aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak
şeyin değeri yahut paranm belli bir yüzdesi avukatl ık ücreti olarak kararlaştınlabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu
para dışı
ndaki mal ve haklardarı bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyarnaz.
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti
kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alı
nması halinde, durum
Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. (Değişik: 13/1j2004-5043)
Avukatlık ücretinin kararla ştırılmarnış olduğu veya taraflar arası
nda yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz say ıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen
dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak
koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine
göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin de ğerinin
%10'u ile %20'si arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. De ğeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde
ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayaııılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, i ş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
Bu madde başıığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanun'la, meme işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk

AVUKATLIK
50 7 LE ŞM ES 1

Madde 165. (Değişik: 21512001-4667178 nı .)
İş sahibinin birden çok olmas ı halinde bunlardan her
biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar aras ında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her
M taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda nüteselsil
borçlu sayılırlar.
Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin
Rüçhanlı Bulunması
Madde 166. Avukat, müvekkili taraf ından verilen veya onun namına aldığı mallan, parayı ve diğer her türlü
kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar,
kendi alacağı nispetinde elinde tutabiir.
Avukat, sözleşme ile kararlaştınlan ve hakim tarafmdan takdir olunan ücretinden dolay ı, kendi çalışması sonucunda müvekkiin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki di ğer taraftan ilam gereğince
tahsil edilecek para yahut al ınacak mallar üzerinde diğer alacal<lılara nazaran rüçhan hakkım haizdir. Rüçhan
hakkı,vekaletnamenin düzenlenme tarihine, vekaletname
na ücret konusu işten dolayı ilk yaumunıi ise iş sahibi adı
pılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır. (Ek: 25j20014667179 ı.)
n İş sahibinin iflası halinde avukatın vekalet
ücreti alacağı da rüçhanlıdır. Ancak; 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı icra ve iflas Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.
Bir ilamın cebri icra yoluyla infanna girişildiğinde, icra
n ilamda adı yanlı
dairesi, takip talebinde bulunan tarafı
olan avukatma, icra emri ile aym zamanda düzenleyece121
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AVUKATLIK ği bir bildiriyi, gideri takip talebinde bulunandan al ınmak
SO?IEŞMESI suretiyle, derhal tebli ğ eder. Bu bildiri tebli ğ edilmedikçe
icranın sonraki safhalarına geçilemez. Avukata yapılacak
tebliğin giderleri hakkmda 2004 say ılı icra ve iflas Kanununun 59 uncu maddesi hükmü uygulanır.

Avukatm ölümü halinde, mirasçılanna intikal eden
avukatlık ücreti alacaklan da, avukat alacaklan gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler hakkında uygulanmaz.
Anlaşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü
Madde 167. (iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 34'2004 tarihli ve E. 20031'98, K. 2004/31 sayılı Karan ile.)
Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması
Madde 168. (Değişik: 21512002-4667181 m.)

Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki i şlemler ile diğer işlemlerdenalmacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birli ğine gönderirler.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurulların
ın teklifleri de göz önüne al ınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılı
n Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. (Ek: 2616/20095904135 m.) Şu kadar ki hazı rlanan tarifede; genel bütçeye,
il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç
Geçici madde 15, Asgari Ücret Tarifesi'nin haz ırlanmasını düzenlemektedir.
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ve benzeri mali yükümlülükler ve bunlar ın zam ve ceza- AVUWIJK
lan ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Ala- SO?IE ŞMESI
caklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasmdan doğan her türlü davalar için avukatl ık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir. Bu tarife Adalet Bakanl ığına
ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanl ıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha
görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğ ine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildi ği takdirde onaylanmış, aksi
halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birli ği
tarafından Adalet Bakanl ığma bildirilir. 8 inci maddenin
altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.
Avukatlı k ücretinin takdirinde, hukuki yard ımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildi ği tarihte
yürürlükte olan tarife esas al ınır.
Yargı Mercilerince Karşı Tarafa Yükletilecek
Avukatlık Ücretinin Milctan
Madde 169. (Değiş ik: 31/10/1980-2329/2 m.)
Yargı merdilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık
ücreti, avukatlik ücret tarifesinde yaz ılı miktardan az ve
üç katmdan fazla olamaz.
(Müiga: 21512001-4667182 m.)

Madde 170. (Mülga: 22/1/1986-3256129 in.)
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İş i Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu
ve Başkasını Tevkil

AVUKATLİ K
SOILEŞMESI

Madde 171. (Değişik: 21512001-4667183 nı .) Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yaz ılı sözleşme
olmasa bile sonuna kadar takip eder.
Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki
tarunmış ise, yazılı sözleşmede aksine aç ık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açı lacak veya takip edilecek büWn dava ve i şlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmiş se, avukat, bu tarihten sonraki dava ve
işlerde müvekkilirıden aynca vekalet almaya lüzum kalmaksızm işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.
İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sonırnluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği veya işi taman kusurlanndan ve meydana gemen devrettiği avukatları
tirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem
de diğer avukatla birlikte mü ştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı
bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi tamamen ba şkasına devreden avukatlar hakkmda uygulanmaz.
ndan işe başka avukatlar teşrik edilmiş
Avukat tarafı
ise, avukat bundan dolayı ayn bir ücret isteyemeyece ği
gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret isteyemez. İş tamamen başka bir avukata
bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar Ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartıyla, harcad ıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden isteyebilirler.
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Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden pe şin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan rrıiktann fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.
İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi
Madde 172. İş sahibi, ilk anla şmayı yaptığı avukatınm
yazılı muvafakatı ile başka avukatlan da i şin kovuşturma
ve savunmasına katabilir.
İş sahibi, ilk avukatın muvafakatmı kendisine tevdi
veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek talep eder. Avukat bu süre içinde cevap vermemişse
muvafakat etmiş sayılır.
İlk avukatı
n muvafakat etmemesi halinde, vekalet akdi
kendiliğinden sona erer. İş sahibi, muvafakat etmeyen
avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.
İlk avukatm muvafakatı ile işin başka avukatlar tarafmdan da takibi halinde i ş sahibi, ilk avukatı
n ücretinden
kısıntı yapamaz. Bu halde avukatlar ın müvekkile karşı sorumluluğu konusunda 171 inci maddenin üçüncü fıkrası
hükmü uygulan
ır.
Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi
Madde 173. Sözle şmede aksine bir hüküm yoksa,
kararlaştınlan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine
almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve
ilişki bulunsa bile ba şka dava ve icra kovuşturınalan veya
her türlü hukuki yardımlar ayn ücrete tabidir.
Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan
sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim,
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AVUKATlIK harç ve giderler i ş sahibinin sorumluluğu altında olup,
avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere
ödenir. Bu harcamalann avukat tarafından yapılabilmesi
için, yeteri kadar avans ın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerekir. Avukatm iş için yapacağı yolculuk masraflan ve bulunduğu yerden aynlma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculu ğa zorlanamaz. Bu
hükmün aksine sözleşme yapılabilir.

SO/tEŞMES İ

Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi,
Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi
Madde 174. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızı n takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar
ki, avukat kusur veya ihmalinden dolay ı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.
Anlaşmaya göre avukata peş in verilmesi gereken ücildir.
ret ödenmezse, avukat i şe başlamakla zorunlu değ
Bu sebeple doğ abilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.
İş Sahibinin Adresi
Madde 175. İş sahibinin verdi ği vekaletnamede yazı lı adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine
yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde
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iş sahibi tarafı ndan taahhütlü mektupla avukata bildirilir. AVUTUK
SOkEŞMFSİ
iş sahibinin adresine gönderilecek yazılann tebliğ
edilememesinden veya adres de ğişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.
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ADLİ MÜZAIIERET

AD[İ
MÜ lA H E R ET

Adli Yardımı n Kapsamısa
Madde 176. (Değişik: 21512002-4667184 m.)
Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama
giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Adli Yardım Bürosu59
Madde 177. (Değişik: 21512002-4667185 m.)
Adli yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullannca avukatlar arasından oluşturulan Adli
Yardım Bürosu tarafından yürütülür. Baro Yönetim Kurulu, aynca baro merkezi d ışında avukat say ısı beşten çok
olan her yargı çevresinde de bir avukatı Adli Yard ım BüTBB Adli Yard ı m Yönetmeliği'ne bkz.
2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile 176, 177, 178, 179, 180 ve
181. maddeler, kenar ba şlıkları ile birlikte değiştirildiği hatde "Adli
Müzaheret" bölüm ba şlığına dokunulınadığından, metne aynı şekilde işlenmiştir.
Bu madde ba ş]ığt hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanunla, metne i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Bu madde başlığı , hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanunla, metne işlendiği şekilde değiştirilmi ştir.
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rosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilci- ADU
MUMHERFI
ler, Baro Yönetim Kurulunun gözetimi alt ında çal ışırlar.
Adli Yardım istemi'
Madde 178. (Değişik: 21512001-4667186 in.)
Adli yardım istemi, Adli Yardı m Bürosuna veya temsilcilerine yap ılır. istek sahibi, isteminde hakl ı olduğunu
gösterdiği delillerle kanı tlamak zorundad ır.
Yardım isteminirı reddi halinde, ilgilisi yaz ı veya sözle
Baro Başkanına başvurabilir. Baro Başkanı n vereceği karar kesindir.
Adli Yard ımın Yapılışı6'
Madde 179. (Değişik: 'Ş,2001-4667/87 in.)
Adli yardı m isteminin kabulü halinde; büro gerekli i şlemleri yapmak üzere bir veya birkaç avukat ı görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yaz ısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altma girer.
Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya vekaletname vermekten kaçmmasıyla sona erer.
Aynca görevlendirilen avukat da bu i şi yapmaktan çemek
isterse görevin kendisine bildirildi ği tarihten itikiıı
60 Bu madde başliğı , hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
ıc'ıa, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

61 Bu madde başliğı , hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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ADI] baren on beş gün içinde o iş in tarifede belirlenen ücretini
MUIAHEREI baroya ödemek zorundad ır.
Büro, görevlendirilen avukatın iş i yürütmesiyle ilgili
aşamalan izler.
18/6/1927 tarihli ve 1086 say ılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4/4/1929 tarihli ve 1412 say ılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile di ğer kanunlardaki adli
yardıma ilişkin hükümler sakl ıdır.
Büronun Gelir ve Giderleri
Madde 180. (Değiş ik: 2/5/2001-4667188 m.)
Adli yardı m bürosunun gelirleri şunlardır:

a. (Değişik: 281312007-5615126 m.) iki y ı l öncesine ait kesin hesap sonuçlanna göre tespit edilen toplam miktarlar esas alı
narak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2)
ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde ikisi ile
idari nitelikteki para cezalan hariç olmak üzere para cezalannın yüzde ikisi,
b. Baroya düşecek paylar ile kamu ve özel kurum ve
kuruluş lanndan, il veya belediye bütçelerinden baroya
yapılan yardımlar,
c. Bu amaçla yapı lan her türlü bağışlar,
d. Adli yardım görevinden çekilen avukatları
n yatıracağı ücret,
e. Adli yard ımla görevlendirilen avukatı n aldığı ücretin yüzde 10 ile davadan hakl ı çıkan adli yard ımdan ya62
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Bu madde başİığı , hüküm ile birlikte. 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ıh
Kanun'la, meme i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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rarlanan kişinin avukat ücretinden başka, yararlandığı 40U
MUZAHERET
kısmm yüzde 5'i.
Büronun giderleri şunlardır:
a. Adli yard ımla görevlendirilen avukatlara gerektiğinde ödenecek ücretler,
K Büroda görevlendirileceklere ödenecek ücretler,
c. Büro giderleri ve di ğer giderler.
Adli yardım bürolarının gelir ve giderleri büro bütçesinin ayn bölümlerinde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir
fazlasının bir sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.
Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her yıl Mart ayının sonuna kai hesabına aktanlır. Bu paralar,
dar Türkiye Barolar Birli ğ
m
münhasıran adli yardı için kullamlir ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi y ıla aynen aktarilır. Bu paraların
barolar arasındaki da ğıtımı ve kullanilmasına ili şkin hususlar, Türkiye Barolar Birli ği tarafından ç ıkanlan yönetmelikle düzenlenir.
(Ek: 281312007-5615126 in.) Maliye Bakanlığınca iki yıl
na göre tespit edilen
öncesine ait kesin hesap sonuçlar ı
Harçlar Kanunusayılı
ınarak
492
toplam tutarlar esas al
na bağlı (1), (2) ve (3) say ılı tarifelere göre alman harçların yüzde biri ile idari nitelikteki para cezalar ı hariç olmak
üzere para cezalarının yüzde biri; her y ıl Mart aymın sona açı lan hesaba aknuna kadar Türkiye Barolar Birli ği adı
tarılı r ve zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler bu hesaptan ödenir. Bu hesap, münhas ıran
zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler için kullanılı r ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi
yıla aynen aktarılı r. Bu paralarm barolar aras ındaki dağı131
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- ADU timi, harcanması ve bu hizmet için çal ışhrılacak
personele
MUL4HER[I ili şkin hususlar, Maliye Bakanli ğı nin görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte ç ıkarı lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yıllik Çalış ma Raporu ve YönetmelikTM
Madde 181. (Değiş ik: 215/2001-4667189 m.)

Adli yardım bürosu, çalışmalarıru her yıl sonu düzenleyecekisi bir raporla Baro Yönetim Kuruluna bildirir.
Raporun bir örneği baroca Türkiye Barolar Birli ğine gönderilir.
Adli yardı m bürosunun kurulu ş u, görevlendirilecek
avukatların ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
büronun işleyişi, denetimi gibi konular Türkiye Barolar
Birliğince çı kanlacak yönetmelikte gösterilir.

63
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Bu madde baştığı , hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanun'la, metne i şlendiği şekilde de ğiştirilmiştir.

ON ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yönetmelik
Madde 182. (Değişik: 21512001-4667190 in)

ÇEŞİTLi

Bu kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için yönetmelilcte
yer alması gereken diğer konulan kapsayan yönetmelikler Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanl ığı
na gönderilir. Yönetmelikler
Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde
karar verilmedi ği veya onaylandığı takdirde kesinleşerek
yürürlüğe girer. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri günderir. Geri gönderilen bu yönetmelikler, Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılarak yururlüğe girer, aksi halde onaylanmamış sayılır ve sonuç Türkiye Barolar Birliğ
ndan Adalet Bakarılığma bildirilir. 8 inci
i tarafı
maddenin altmcı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da
kıyasen uygulanırP4
tarihli ve 4667 sayıh Kanun'la eklenen geçici madde Ye ve
"Yönetmelikle?' bölümüne bkz.
2/5/2001
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Cumhuriyet Savc ılarına Yapılacak Tebligat

ÇE ŞİTLi
HUXUMLER

Madde 183. Bu kanun gere ğince Cumhuriyet Savcılanna yapı lacak tebligatta ilgili dosyan ı n da birlikte gönderilmesi şarttır.

Avukatlık Kıdemine Sayı lacak Hizmetler
Madde 184. Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatl ığa geçenlerin bu hizmetlerde
geçen süreleri avukatl ık kıdemine sayılır.
Dava Vekilleri Halclunda Uygulanacak Hüküm
Madde 185. Bu kanunun ikinci, dördüncü, be şinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu k ısmı ile 65 inci maddesi d ışı nda kalan hükümleri dava vekilleri hakkmda da kıyasen uygulanır.
(Mülga: 215,2001-4667191 m.)

Topluluk Sigortas ıııa Girmeleri Mutlak Şekilde
Zorunlu Olanlar.
Madde 186. (Mülga: 31/5/2006-5510/106 m. Ş

6
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17/4/2008 tarihli ve 5754 say ılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 say ık Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi de ğiştirilerek, "2008
yıli Ekim ayı başında yürürlüğe girer" ş eklinde hükme Sağlanmıştır.
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Topluluk Sigortasına Girme Zorunluğu
Şarta Bağlı Olanlar

ÇEŞİTİ]
HUKUM[ER

Madde 187. (Mülga: 3012006-55101106 m.)'
Topluluk Sigortasına Giremeyenler
Madde 188. (Mülga: 31/5,'2006-5510/106 m.)"
Madde 189. (Mülga: 261211970-123816 m.)
Prim Borcunu Ödememenin Sonuçları
Madde 190. Topluluk sigortası primlerini, topluluk
sözleşmesinde gösterilen zamanda ödemeyen avukat ın
adı Baro Yönetim Kurulunun karanyla, birikmiş prim
borcunu, sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, baro levhasmdan silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir.
Topluluk sigortası primini ödememenin sonuçlan,prim
borçlusu avukatm şahsma münhasır olup, bu sonuçlamı aynı Topluluk Sigortas ı Sözleşmesine katılmış olan
diğer sigortalılara veya baroya sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmesiyle konulamaz. (Ek: 21512001-4667/92 m.)
17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ma maddesi hükmü barolar hakkmda uygulanmaz.
17/4/2008 tarihli ve 5754 sayıh Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayıİi Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi değiştirilerek, "2008
yılı Ekim ayı başı
nda yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.
67 17/4/2008 tarihli ve 5754 say ılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 say ılı Kanun'un 108 maddesindeki yürürlük tarihi de ğiştirilerek, "2008
yılı Ekim ayı başmda yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.
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ÇEŞİ Tİ]

Tip

KU KUM LE R

Sözleşmenin Hazırlanması ve

Topluluk Sözleşmesine Giriş
Madde 191. (Ivlülga: 31/5/2006-55101106 m.)
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 192. 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, geçici 7 inci madde hükümleri sakl ı kalmak şartıyla, yürürlükten kald ırılmıştır.
Değiştirilen Kanun Hükümleri Hakkında
Madde 193. (Bu madde 21112/1953 tarih ve 6207 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5 inci maddelerinin de ğiş tirilmesi ile ilgili olup
anılan kanundaki yerlerine i şlenmiştir.)
1086 Sayılı Kanunun Değiştirilen Hükmü
Madde 194. (Bu madde 181611927 tarih ve 1086 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin değiş tirilmesi ile ilgili olup, an ılan
kanundaki yerine işlenmiştir.)
Emekliliğe Tabi Görevden Önceki Avukatl ığın
Kıdeme Sayilması

Madde 195. (Değişik: 2612/1970-123811 m.)
(Değişik: 21512001-4667/93 m.) Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir
17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayılı Kamın'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi de ğiştirilerek, "2008
yılı Ekim ayı başında yürürlü ğe girer' şeklinde hükme ba ğlanmıştır.
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avukat emekliliğ e tabi bir göreve veya hizmete atand ığı
yahut seçildi ğinde, sigortalılığına esas alman avukatlık
süresinin dörtte üçü k ıdemine eklenerek intibakı yapılır
ve görev veya hizmet ayl ığı ile emeklilik kesene ğine esas
aylığı yükseltilirP9
Madde 196-198. (Mülga: 2612/1970-123816 in.)
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
Kamu iktisadi Te şebbüsleriıı de Görevli Avukatlar
Ek Madde 1. (Ek: 8154 984-300318 in.)
Kamu kurum ve kurulu şları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatl ık görevinde çalışanların baro levhasma yazılmaları isteklerine bağlıdır.
Ancak bunlar hakkı nda bu kanunun avukathk mesle ğine kabul ve ruhsatname verilmesine ili şkin hükümleri aynen uygulanı r. Bunlar, görevlerinin gere ği olan işleri yaın yetkileriyle hakparken baro levhasına kayıtlı avukatlar
larına sahip ve onlann ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydmı yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosurta bilgi verir.
Yukar
ıdaki fı kra uyannca baro levhasma yaz ılmak istemediklerini bildiren adaylarm, sadece avukatlik mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesine
karar verilerek kanunda öngörülen di ğer işlemler, aynen
yerine getirilir.

Bu maddede belirtilen sigortal ılığa esas avukatlık süresinin kıdeme
eklenecek olan 2/3 oranı ; 15/5/1975 tarihli ve 1897 say ılı Kanun'un,
657 sayılı Kanun'un 36. maddesini de ğiştiren 1. maddesiyle 3/4 oraruna yükseltilmi ş; 4667 sayılı Kanun'un 93. maddesi ile 657 sayılı
Kanun'un 36. maddesine uyumlu hale getirilmi ştir.
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- ÇEŞİTLi
Birinci fı krada sözü edilen görevlerden ayr ılma halinHUKUMLER de, avukatlık mesleğinin yap ılabilmesi, baro levhasına yazılmakla mümkündür.
Bu kanunun avukatlar hakkı nda öngördüğü disiplin
iş lem ve cezalan, bu maddede sözü edilen avukatlar hakkında da avukatı n sürekli görev yaptığı yer barosunca uygulanır.
Yurt Dışı nda TemsiF°
Ek Madde 2. (Ek: 815/1984-300318 nı.; Değişik: 215/20014667194 m.)

Avukatlar, Türkiye Barolar Birli ğ ini veya barolan temsil etmek üzere uluslararas ı toplantı ve kongrelere Adalet
Bakanlığma bilgi vermek suretiyle kat ılabilirler.
Seçimlerin Yap ılması
Ek Madde 3. (Ek: 81511984-300318 m.)
Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu kanuna göre
gizli oyla yapı lacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
(Değişik: 21512001-4667195 ı.)
n Seçim yapılacak genel
kurul toplantısından en az on be ş gün önce, baro seçimleri
için levhaya kay ıtlı (...)71 avukatlar, Türkiye Barolar Birli ği
seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen as ıl ve ye-

7°
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Bu madde başliğı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say ılı
Kanun'la, metne i şlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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dek delegeler ile do ğal delegeleri belirleyen liste, toplantı- ÇEŞİTLİ
nin gündemi, yeri, günü, saati ile ço ğunluk olmadığı tak- HUKUMLER
dirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlan belirten
bir yan ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe
seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim, Yüksek
Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kumlu ba şkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dört
yüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda ba şlanır ve oy
verme işi saat 17.00'de sona erer.
Hakim, gerekti ğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip
incelemek suretiyle varsa noksanlar ı tamamlattırdıktan
sonra seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile yukandaki fıkrada belirtilen di ğer hususlan onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asılmak sureti ile üç gün süre
ile ilan edilir.
ilan süresi içinde listeye yap ılacak itirazlar hakim
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak
karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer
hususlar onaylanarak ilgili baro veya Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar
arasmdan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde aynca üç yedek üye de beın
ı n yokluğunda kurula
lirler. Seçim sandık kurulu başkan
yaşlı üye başkanlık eder.
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Seçim sancMc kurulu, seçimlerin kanunun öngördü ğü
esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyiarm tasnifi ile
görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif i şleri bitirıceye
kadar aralıksız olarak devam eder.
Dört yüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dört
yüz kişi için bir oy sand ığı bulunur ve her seçim sand ığı
için ayn bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlaliğı sandık sayısı
nda nazara almmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sa ğlanır ve sanndan belirlenir.
dıklarrn konaca ğı yerler hakim tarafı
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sand ık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalamr. Birden fazla sand ık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştiriir. Tutanakların birer
örneği seçim yerinde as ılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve di ğer belgeler tutanağın
bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe
seçim kumlu ba şkanlığma tevdi edilir.
Seçimin devamı sırası
nda yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. itiraz süresinin
geçmesi ve itirazlarm karara bağlanmasmdan hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçlan ilan
eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
(Değişik: 281511988-346412 m.) Oy verme işlemi, gizli oy
açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin
baro veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanması
ndan sonra kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte veya
140

Avukatl ı k Kanunu

ayrı ayr
ı her şekilde düzenlenen oy pusulalarmın, üzerinde ilçe seçim kurulu muhrubulunan ve oy verme s ırasında sandık kumlu başkanı tarafından verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunları
n dışındaki zarfiara konulan oylar geçersizdir. Asil üyenin mazereti oldu ğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birli ği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanılır.
(Değişik: 21512001-4667195m.) Hakim, seçim sonuçlann ı
etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna ayk ırı uygulama tespit etmesi halinde; bu tespite konu olan organla smırlı olmak üzere seçimlerin iptaline karar verir. Bu
takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak
üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birli ğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördü ğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
ı hakime ve seçim sand ık kuilçe seçim kurulu başkan
ı ile üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri
rulu başkan
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di ğer seçim giderleri,
i ve ilgili barolann bütçelerinden
Türkiye Barolar Birliğ
karşılanır.
(Değişik: 231'2008-57281336 m.) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan
ı ve üyelerine karşı görevleriyle bağlantılı olarak işlenen suçlar kamu görevlilerine karşı işlenmiş
gibi cezaland ınlır.
Seçimlerin düzen içerisinde ve sa ğlıklı biçimde yürütülmesi amac ıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tednda
birlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu karnı
yazılı disiplin cezalar
ı verilir.
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<Eşini

Denetim

HÜKUM[ER

Ek Madde 4. (Ek: 81511984-300318 m.)
Adalet Bakanl ığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak
yapıp yapmadıkları
n ı ve mali işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. Bu idari ve
mali denetim, adalet müfettişlerince yapıl ır.
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1. (Değiş ik: 26/2/1970-1238/1 n ı .)
7 Temmuz 1969 tarihinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 no maddesi gere ğince barolarla
Sosyal Sigortalar Kurumu aras ında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözle şme, bu kanunun geçici
10 uncu maddesi uyarı
nca Türkiye Barolar Birli ğinin yapacağı ilk toplantıyı takip eden üç ay içinde Çalışma Bakanl ığı, Türkiye Barolar Birli ği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kumlu tarafından, bir hafta içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan avukatlarm
bağlı bulunduklan barolar, tip sözle şmeye göre topluluk
sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözle şmenin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar
Kurumu'na başvururlar. Sözleşmeler, baronun başvurma
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlü ğe konur.
A. Topluluk sigortas ına tabi olduklan tarihe otuz yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, elli beş yaşını doldurmakla beraber 506 say ılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60
inci maddesinde yazılı şartlan yerine getiremediklerinden
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yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanama- ÇEŞİTlİ
HUKUMLER
yan ve;
a. Sigortalılılciarının başladığı tarihten önceki on y ı1
içinde en az iki bin gün baro levhasında kayıtlı avukat olduklarmı tevsik eden,
b. Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama iki yüz
gün sigorta primi ödemi ş olan,
c. En az beş yıl sigortalı bulunan avukatlara, sigortal ılık süresi on beş yıli doldurmuş olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre ya şhuık aylığı bağlanır.
(a) bendinde sözü geçen avukatl ık süresi, avukatlann
sigortalılıklarıııın başladığı tarihten itibaren en geç iki y ıl
içinde ilgili barolardan alı
narak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tespit edilir.
Barolar bu çal ışma belgelerini düzenlemekten kaç ınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili baro ve yönetim kurulu
başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek haklan saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçe ğe uymadığı bir hükümle tespit edildi ği takdirde gerek bunu dtizenleyenler gerekse ilgili sigortal ılar, Sosyal Sigortalar
Kurumunun bu yüzden u ğrayacağı zararlan yüzde 50
fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte ad ı geçen Kururn'a
ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
B. Topluluk sigortasma tabi olduklan tarihte otuz yaşı nı geçmiş bulunan avukatlardan, elli ya şmı doldurup, er143
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ken yaşlarun
ış oldukları tespit edilen ve Sosyal Sigortalar
Kanununun 60 inci maddesinde yaz ılı şartları yerine getiremediklerinden ayl ık bağlanmasına hak kazanamayanlara (A) fıkrasırıdaki şartlarla, sigortal ılık süreleri on beş
yılı doldarmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun
61 inci maddesindeki esaslara göre ya şlılık aylığı bağlanır.
Geçici Madde 2. Bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte TC Emekli Sandığındaki emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az on beş yıl olan avukatlardan;
A. (Değişik: 261212970-1230 m.)

Emekli kesene ği ödedikleri memuriyet veya hizmetten
7 Temmuz 1969 tarihinden önce her ne sebeple olursa olsun aynlmış olanlar, kendilerine emeklilik veya malullük
aylığı bağlanmamış olmak şartı iler 7 Temmuz 1969 tarihine kadar sosyal sigortaya da tabi olmaksızı
n geçen fiili avukatlık sürelerinin tamam ını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte yirmi
beş yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere
göre borçlanabiirler.
Fiili avukatlık süresinin tamamını borçlananlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre TC Emekli Sand ığı ile ilgileriııi devam ettirebilirler. Bunlardan TC Emekli Sand ığı
ile ilgilerini devam ettirmek istemeyenlerle fiili avukatl ık
süresinin bir kısmını borçianniak suretiyle emeklili ğe esas
hizmet sürelerini yirmi be ş yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli ayl ığı bağlanır.
B.Emekli kesene ği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, toplam süre otuz
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yılı geçmemek üzere, TC Emekli Sandığı ile ilgilerini de- ÇEŞİtLİ
HIJKIJMLER
vam ettirebilirler.
(A) bendine göre borçla.nabiimek için ilgilinirı, listesine yazılı bulunduğu baronun topluluk sigortasına kabIdığı tarihten itibaren üç ay içinde bu baro arac ılığı ile TC
Emekli Sand ığma yazılı olarak başvurması zorunludur.
Borçlanılacak miktar, ilgilinin TC Emekli Sand ığına evvelce kesenek ödediği memuriyet veya hizmette son aldığı
maaş yahut ödenek derecesindeki k ıdeminden itibaren o
memuriyet veya hizmetin asgari terfi süresi nazara almarak iki veya üç yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle TC
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki fiili avukatlık süresi
için ödemesi gereken keseneklerin (Kurum hissesi dahil)
tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum hissesi ait oldukları geçmiş yıllarda yunırlükte bulunan TC Emekli Sand ığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.
Borçlanılan süre ile TC Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı otuz yılı geçemez.
Fiili avukatl ık süresinin bu miktar
ı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değildir.
Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, TC Emekli
Sandığı tarafı
ndan yapılacak tebligat üzerine en geç bir ay
içinde toptan veya on yıl içinde on eşit taksitte ödenir. TC
Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanıları milctann tamamının
veya ilk taksitinin ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile
yükümlüdürler. Kesenekleri süresi içinde iade etmeyenlerin bu madde hükümlerinden faydalanmalan mümkün
değildir.
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Borçlanan kimseler emeklili ğe esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine borçlandıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlandı klan miktann tamamını ödedikleri tarihten itibaren
5434 sayılı Kanuna göre emekli ayl ığına hak kazanırlar.
Emekli ayliğı na hak kazanabilmesi için toplam süresinin
yirmi beş yıl olması yeterlidir.

Taksitte ödemede, borcun tamam ını ödeyemeden ölen
veya TC Emekli Sand ığı na göre malul olan avukatlar ın
kendilerine veya hak sahibi mirasç ılarma ölüm veya maluliyeti takip eden ay ba şmdan itibaren 5434 sayılı Kanım
hükümlerine göre malullük yahut dul ve yetim ayl ığı bağlanır Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri on
iki eş it parçaya bölünerek o yılı n malullük veya dul ve yetim aylı klanndan kesilir ve artan miktar hak sahiplerine
ödenir.
Taksitle ödemede, bir taksiti zamanmda ödemeyen ve
TC Emekli Sandığınca yapı lan tebligat üzerine bir ay içinde bu borcunu yerine getiremeyenlerin borçlanma durumuna son verilir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle
hesaplanacak süre üzerinden TC Emekli Sand ığı Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
Yukarıdaki fıkralar gere ğince kendilerine veya hak sahibi mirasçılanna emekli, malullük veya dul ve yetim aylığı bağlananiara borçlanmadan önceki fiili memuriyet
veya hizmetlerin tutan üzerinden TC Emekli Sand ığı Kanunu hükümlerine göre ikramiye ödenir.
(B) bendinden faydalanabilmek için ilgilinin, TC Emekli Sandığına kesenek ödediği memuriyet veya hizmetten
aynimasını takip eden bir ay içinde Sand ığa dilekçe ile
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başvurması ve kendisine emekli ayl ığı bağlanmamış veya Çf Ş lLİ
kesenekleri iade edilmemiş olması gereklidir. (A) bendi- HUKIIMLER
nin ikinci fıkrası delaletiyle (B) bendinden faydalananlar
için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edildi ğinin Sandıkça kendilerine tebli ği tarihinden başlar.
(B) bendinden faydalanmak dileği ile yapılan başvurmanın TC Emekli Sand ığınca kabul edildiğinin ilgiliye tebliğini takip eden aybaşmdan itibaren sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü doğar. Kesenekler (Kurum hissesi dahil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya
veya TC Emekli Sand ığınm belirteceği bir banka aracılığı
ile sandığa ödenir.
Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin TC Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki memuriyet veya hizmette son
iktisap ettiği maaş veya ödeneğindeki kıdernirıden başlamak üzere o memuriyet veya hizmetin en az yükselme süresinc göre iki veya üç senede bir terfi ediyormu şçasma
yürütülecek maa ş dereceleri üzerinden hesaplanır.
(B) bendi uyarınca TC Emekli Sandığı ile ilgileri devam
edenlerin emeklili ğe esas sürelerinin otuz yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut TC Emekli Sand ığı Kanununa göre malul duruma girdikleri veya borçlanma hükümlerinde gösndan verilen bir aylık süre
terildiği şekilde sandık tarafı
içinde ödememekte temerrüt ettikleri takdirde bu durumndan itibaren
lann husule geldiği tarihi takip eden aybaşı
sandıkla ilgileri kesilir ve toplam süreleri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasç ılarına 5434 sayılı Kanun
uyarınca emekli, malullük dul veya yetim ayl ığı bağlanır.
Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında borçlanma ile
ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
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ÇEŞİTİ]
Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler uyarmca borçiand ıklaHUKİJMİIR n süre ile birlikte emeklili ğe esas hizmetleri tutarı on beş
yı l veya daha fazla olanlar da bu maddenin (ü) bendi hükmünden faydalanabilirler.
(Ek: 261211970-123813 m.) Bu madde hükümlerinden
faydalananlann, (A) bendi uyannca borçland ıklan veya
(B) bendi uyarınca TC Emekli Sandığı ile ilgilerini devam
ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğ e tabi görevden
son defa ayrıldıklan maaş veya ödenekteki k ıdemlerine
eklenmek suretiyle bu görev veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç y ı lda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına intibakları yapılır.
(Ek: 261211970-123813 m.) Bu maddenin 9 uncu f ıkrasmda TC Emekli Sand ığına ba şvurma için konulmu ş bir aylık süreyi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine kadar ba şvurmalan şartı ile bu madde hükümlerinden faydalanabilirler.

Geçici Madde 3. (Değiş ik: 2612/1970-123811 m.)
7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971
tarihi arasmda TC Emekli Sand ığında iş tirakçi durumunda bulunanların, emeklilik keseneği ödedikleri görev veya
hizmetten önce TC Emekli Sand ığı Kanununa tabi olmadan ve sosyal sigortalar kapsam ı
na da girmeden geçirdikleri fiili avukatl ı k sürelerinin daha önce ba şka kanunlarla borçlanı lan süreler ile birlikte on beş yılı geçmeyecek
kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Ş ubat 1965 gün ve 545 say ılı Kanunun 5 inci madd?si ile eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlar ına borç kay-
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dedilecek miktar borçiand ırılan sürenin geçtiği tarihlerde ÇEŞİTLİ
frIMLER
kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tespit olunur.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, 1
Nisan1971 tarihine kadar TC Emekli Sand ığına yazılı olarak başvurması şarttır.

Geçici Madde 4. (Değişik: 26/2/1970-1258/1 nı.)
7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihte 1 Ocak 1971
tarihi arasında TC Emekli Sand ığında iştirakçi durumunda bulunanlardan, emekli kesene ği ödedikleri görev veya
hizmetten önce TC Emekli Sand ığına tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar kapsamına da girmeden avukatlık yapan ve
ondan önce de emekliliğe tabi bir görev veya hizmette bulunanlann TC Emekli Sand ığı ile ilişkileri bulunan devreler arası
ndaki fiili avukatlık sürelerinin daha önce başka
kanunlarla borçlanılan süreler ile birlikte on beş yılı geçmeyecek kısım Geçici 3 ündi madde uyarmca borçlanmaları şartı ile aynı madde hükümlerine göre emeklili ğe esas
hizmetlerine eklenir.
Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde
de uygulanır.
Geçici Madde 5. Geçici 2,3 ve 4 üncü maddelerin kapsamına giren avukatların bu maddeler gereğince borçlandıklan fiili avukatl ık sürelerinden önce Sosyal Sigortalar
Kurumu kapsamına giren hizmetleri de mevcutsa, sosyal
sigortalar kapsamına giren hizmetler 5/1/1961 tarihli ve
228 sayılı Kanunun aylık bağlamnasına ilişkin esasları dairesinde TC Emekli Sandığındaki hizmetler (borçlanılan
süreler dahil) ile birleştirilir.
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Bu madde hükmünden faydalanmak isteyenlerin, TC
Emekli Sandığı'na başvurmalarının şekli ve süresi hakkında Geçici 3 üncü madde hükmü kıyasen uygulanır.
Geçici Madde 6. Bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaş ma Sandığında üye bulunan avukatlar, levhasına yazılı oldukları baroya müracaat ederek
sandıktaki kayıtları n silinmesini isteyebilirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince sandıktan kayıtlar
ı silinen
avukatların sandıktaki alacaklarını n, üyelik süresi ve sandık mevcuduna göre kendilerine ödenmesi şekli, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Baro Yönetim Kurulu tarafmdan hazırlaıııp Baro Genel Kurultmca onaylanan bir yönetmelikle tespit edilir?2
Geçici Madde 7. (M ü!ga: 3011/1979-217818 m.)

Geçici Madde 8. Bu kanunun yürürlü ğe girmesinden
önce siyasal bilgiler okulu veya fakültesinden mezun olup
da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde s ınav vermiş olanlar, bu Kanunun uygulanmas ında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.
Geçici Madde 9. Bu Kanunun yürürlü ğe girmesinden önce Yargıtayda hukuk mezunu başkatip olarak en az
dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 üncü maddenin (c)
bendindeki kayıhan vareste tutulurlar.

Bu madde 10/5/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü ğe girmiştir,
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Geçici Madde 10. Ankara Baro Başkan, bu Kanunun g5iTÙ
yururlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Ankara'da HUKUMLER
toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim
Kurulu, Birlik Disiplin Kumlu ve Birlik Denetleme Kurulu
üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk genel kurul için delegelerini seçip göndermelerini ve toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en az bir ay önce barolara bildirir. Belirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.
Geçici Madde 11. 708 say ılı Kanunun 2 ve 7 inci maddelerinde ve 2573 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazıli mülazemet süresini 3499 say ılı Avukatlık Kanununun
yururlüğü tarihinde bitirmiş olanlar 3 üncü maddenin (a),
(b) ve (c) bentlerinde ve 5 inci maddede gösterilen şartlara
sahip oldukları takdirde baro levhasına yazılırlar.
Bu kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüyap Mektebi mezunlan hukuk mezunu sayılır.
Geçici Madde 12. Gerek 3499 sayılı Kanun ve gerekse
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dava vekaleti
ruhsatnamesi ile 708 say ılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak avukatlık ruhsatnamesi verilemez.
Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıklan halde 3499 sayıh Kanunun yürürlü ğünden önce hakimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce veya sonraki görev sürelerinin toplam ı
dört yılı doldurmuş olanlara 3 üncü maddenin (b) ve (c)
bentlerindeki kayıtlardan vareste tutulmak şartıyla avukat1± ruhsatnamesi verilir. Sicilleri itibariyle görevlerinden ç ıkarılmış olanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
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Geçici Madde 13. 3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava vekaleti ruhsatnamesine sahip olanlar,
beş avukat bulunmayan yerlerde vekalet icra edebilirler.
Bu kanunun yürürlü ğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun (Muvakkat IV üncü) maddesi uyar ı
nca beş avukat
bulunmayan yerlerde dava vekilliği yapmakta olanları
n
kazanılmış haklan saklıdır.
(Değişik: 21512001-4667196 in.) Dava vekillerinin, mesleklerini icra edebilmeleri için, o yerin ba ğlı olduğu baroca tutulan bir listeye yaz ılmalan şarttır. Listeye yazılmak
için yapılan başvuru üzerine barolar, istemin kabul veya
reddine dair kararlanm bir ay içinde vermek zorundad ır.
Bu süre içinde karar verilmez yahut ret karan verilir ise ilgili şahıs; karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonunda,
istem reddedilmiş ise ret karannın tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığma ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya
karar onaylarıdığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görü şülmek
üzere, gösterdiğ
i gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul edildiğ
i takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birli ğ
i tarafından
Adalet Bakanlığı
na bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve
yedinci fıkralan hükümleri burada da k ıyasen uygulanır.

Listeye yanIma, bu kanunun dava vekillerine tanıdıği.
hak ve yetkilerden faydalanmak ve yükün-dere tabi olmak
bakımından, baro levhasma yazılmanın sonuçlannı doğunır.
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Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yanimak için yapılacak başvurma hakkındaki işlemler listenin
mahkemelere, Cumhuriyet Savc ılıklanna, icra ve iflas dairelerine ve diğ er resmi mercilere bildirilme tarzı ve listeden kaydın silinmesi şekli bu Kanunun 182 nci maddesinde yazılı yönetmelikte gösterilir.
Geçici Madde 14. 3499 say ılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre kurulmu ş olan barolar, bu Kanun hükümlerine göre görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 15.168 inci madde uyannca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yap ılır ve yeni tarife yürürlüğ e girinceye kadar eski tarife uygulanır.
Geçici Madde 16. Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kuruhi görevine başlayıncaya kadar, avukatlık haysiyet diyanındaki dosyalar, bu Kurula devredilmek üzere Ankara
Baro Başkanlığmca teslim alımr.
Geçici Madde 17. Yargı mercileri, Cumhuriyet Savc ılıklan, icra memurlukları nezdinde ba şkatiplik, zabıt katipliği, zabıt katibi muavinli ği yahut icra memurlu ğu veya
yardımcılığı görevlerinden birini en az on y ıl süre ile yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 üncü maddesi uyar ınca
ılan tahsil, staj ( ... )
avukatlık mesleğine kabul için aran
dışındaki şartlan haiz olurlar ve 5 inci maddede yaz ılı
28/11/2006 tarihıi ve 5558 sayılı Karuın'un 1. maddesiyle bu arada
yer alan "ve s ınav" ibaresi madde metninden ç ıkanlıruştır.
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engeller kendilerinde bulunmazsa, en az üç avukat veya
dava vekili olmayan bir yerde, o yerin ba ğlı olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartıyla, münlıasıran o yerin
hukuk mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerinde dava ve
iş takip edebilirler.
Bu kimseler, münhası ran vekalet görevini yapabilecekleri yerde, listeye yaz ı lma tarihinden itibaren üç ay içinde
bir büro açmak zorundadı rlar. Bu zorunlulu ğa uymayanların adları listeden silinir.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 say ılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 inci maddesinin son fıkrası gereğince vekalet görevini yapanlar, geçmiş adalet hizmetine ait şarta bakılmaksızı n, birinci fikrada, yazılı diğer şartlara sahip oldukları takdirde, o yerin
bağlı bulunduğu baroca tutulan listeye yaz ılmak suretiyle, münhasıran o yerdeki hukuk mahkemeleri ve icra ve
iflas dairelerinde vekalet görevini yapmaya devam ederler. Ancak, listeden herhangi bir suretle adları silinenler,
birinci fıkrada yazılı şartlarm tamdmı na sahip olmadıkça
bir daha listeye yazı lamazlar. Bu kimseler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde listeye yazılmak için başvurmak ve yazı lma tarihinden itibaren üç
ay içinde bir büro açmak zorundad ırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; listeye yazılnıışlarsa adları listeden silinir.
(Değiş ik: 26124970-123814 m.) Yukarıdaki fıkralar uyannca vekalet görevini yapmak hakk ı o yer avukat veya
dava vekilleri say ısının üçü bulması halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde,
ilgili şansı
n ayn
ı baro bölgesi içinde üç avukat veya dava
vekili bulunmayan ba şka bir yere naklederek büro açması halinde, listedeki kayd ı, nakledilen yer iş aret edilmek
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suretiyle devam eder. ilgili üç ayl ık süre içinde başka bir ÇI Şİİİİ
baroya başvurduğu takdirde, dosyası getirilmek suretiyle HUKUMEER
başvurduğu baronun listesine kayd ı yapılıp aynldığı baronun listesinden de adı silinerek vekalet görevine devam
eder. Üç aylık süre içinde aynı baro bölgesindeki başka bir
yere nakil yapılarak büro açılmaması veya bu süre dolmadan başka bir baroya nakil için ba şvurulmaması halinde
ilgilinin adı listeden silinir.
Geçici 13 üncü maddenin listeye yazılma için yap ılacak
başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hükmü bu kimseler hakkmda da kıyasen uygulanır.
Listeyle ilgili olup, geçici 13 üncü maddenin son f ıkrasmda gösterilen hususlar ve bu maddeye göre vekalet görevini ifa edeceklere verilecek yetki belgesinin neleri ihtiva eyleyeceği 182. maddede yazılı yönetmelikte gösterilir.
Bu kanunun 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ve 12 nci kısmı ile 49, 57,
nda kalan hü58, 59, 60, 61, 62 ve 65 inci maddeleri d ışı
kümleri bu maddenin kapsam ına giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
ıBaro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsam
na giren kimselerden almmaz.
(Değişik: 26/4(1970-123814 m.) Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Temmuz 1977 tarihinde yururlükten kalkar.
Geçici Madde 18. (Ek: 26121970-123815 in.)
Geçici 3 ve 4 üncü maddeler uyar ınca borçlanılarak
emekliliğe esas hizmetlerine eklenen sürelerin üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin
en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir değer155
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• Ç[5 UU lendirilmek suretiyle intibaklar ı yapılır ve böylece görev
veya hizmet aylıkları ile emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.

HIJKIJM[ER

Geçici Madde 19. (Ek: 1/4/7981-244212 m.)
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunun 1
inci maddesi ile Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesine eklenen fıkrada belirtilenlerin sıkıyönetim askeri mahkemelerinde almış olduklan davalar Avukatl ık Kanununun hükümleri dairesinde üç ay içinde devredilir.
Geçici Madde 20. (Ek: 251612002-476511 in.)
10/3/2001 tarihinden önce ilk öğretim veya orta ö ğretimde öğ
retmenlik görevi ile avukatl ık mesleğini birlikte
yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakk ında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.74
(Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.)

Geçici Madde 21. (Ek: 13/1/2004 - 504317 m.; iptal:
Anayasa Mahkemesi'nin 7,%2008 tarihli ve E. 20051128, K.
2008154 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 22. (Ek: 181212009 - 5838129 m.)
Bu maddenin yürürlü ğe girdiği tarih itibarıyla Menmemiş baro keseneği borcunun tamamının, bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren alt ı ay içinde ödenmesi haBu madde, 25/6/2002 tarihli ve 4765 saydı Kanun'un 2. maddesi gereğince, 10/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yururlü ğe girmişSir.
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linde, işlemiş faiz borcu silinir. Baro keseneğinin ödenme- ÇEŞİTLİ
mesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme HUKUMLER
işlemleri, altı ay süreyle durdurulur.
Ek Geçici Madde 1. (Ek: 31/10/1980-2329/3 in.)
Bu kanunun yürürlü ğe girmesinden sonra, de ğiştirilen
168 inci madde hükümleri uyarmca haz ırlanacak ilk tarifeler yürürlüğe girinceye kadar açılan davalar veya başlayan hukuki yardımlarla ilgili olarak değer veya miktann bir milyar lirayı aşan bölümü için takdir edilecek nispi avukatlık ücretinin hesabında, yürürlükte olan tarifelere bakılmaksızın, binde bir oran uygulanır.
Madde 199. (Bu madde 31411930 tarih ve 1580 say ılı Belediye Kanunu ile 131311929 tarihli Idari Umumiyei Vilayat Kanununa birer ek madde eklenmesi ile ilgili olup getirdiği hükümler ilgili kanunlardaki yerlerine i şlenmiş tir.)
Kanunun Yürürlük Tarihi
Madde 200. Bu kanun yay ımı tarihinden üç ay sonra
yürürlüğe girer.
Kanunu Yürüten Makam
Madde 201. Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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19/%'1969 TARİHLİ VE 1136 SAYILI KANUN'DAN
SONRA YÜRÜRLÜĞE G İREN KANUNLARLA
EKLENEN GEÇİCİ HÜKÜMLER

- ÇEŞİTLİ
HUKUMLER

1. 41/1986 Tarihli ve 3256 Say ılı Kanunun
Geçici MaddelerP3
Geçici Madde 1. Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen ilköğretimde öğretmenlik görevinde bulunulmas ı
sebebine dayanılarak;
A. Yapmış oldukları stajın geçerli say ılmamasmdan
dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyannca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış olduklan halde aynı sebeple baro 1evbasına yazı lma istemleri reddedilenler, levhaya yaz ılmaları na dair Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhas ına yazılmamış
olanlar, başvurdukları takdirde ba şkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhas ına yazılırlar ve avukatlık yapabilirler.
B. Adları staj listesinden siinmiş olanlar, ba şkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun yayın ı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ba şvurmaları halinde, yeniden staj listesine yaz ılı rlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlanna devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silinmesi gerekenler hakk ında, başkaca engelleri yoksa silme i şlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten önce, 1136 saAvukatlı k Kanunu madde 72'ye eklenen 2. f ıkraya ve 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla eklenen geçici madde Ye bkz.
-
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yılı Avukatlı k Kanununun 11 inci maddesi hükmü uya- ÇI ŞİTli
rınca, avukatlık ve avukatl ık stajıyla birleşmeyen diğer iş- HUtUMLIR
lerde bulunulmas ı sebebine dayan ılarak, yapmış olduklan stajın geçerli sayılmamasından dolay ı aynı Kanunun 72
nci maddesinin (b) bendi uyannca adlan baro levhas ırıdan silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi alm ış oldukları halde aynı sebeple baro levhas ında yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yaz ılmaları na dair Baro Yönetim Kurulu kararlan Adalet Bakanl ığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurduklan takdirde avukatl ıkla birleşmeyen i şlerinden ayrılmış
olmaları ve baş kaca engellerinin bulunmamas ı kaydıyla
baro levhasına yazılırlar. Bu şekilde avukatlık staj ı yaptıktan sonra baro levhas ına yazılmış bulunanların da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engelleri bulunmaması şartıyla kay ıtları silinmez. Adlar ı staj
listesinden silinenler, avukatl ıkla birleşmeyen i şlerinden
ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun yay ımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeniden staj listesine yaz ılırlar ve silme kararı ndan önce yaptı klan staj geçerli say ılarak stajları na devam ederler. Bunlardan adlar ı staj listesinden silinmesi gerekenler hakk ında baş kaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkta ba ğdaşmayan bir işle uğraştıklan sı rada avukatlık
stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında;
a. Cezai takibat yap ılmaz,
b. Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkumiyeflerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmi ştir.
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Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan
avukat ve avukat stajyerleri hakk ı nda, bu mahkumiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun, avukatl ığa kabul
edilmemeye ve ruhsat-nameleri geri al ınmak suretiyle iptal ve adları bir daha yazı lmamak üzere levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 2. Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten sonra yapı lacak ilk baro genel kurul toplantısı , kanunun yayımını izleyen ikinci yılı n Ekim ayinin ilk haftası
içinde yapılır.

Geçici Madde 3. Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte, Baro Disiplin Kumlu üyesi olanlar ile baro ve Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar, bu kanunun yürürlü ğe
girdiği tarihten sonra, yönetim kurulu seçimlerinin yap ılacağı ilk genel kurul toplantısı na kadar görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 4. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce siyasal bilgiler okulu veya fakültesinden mezun olup
da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde s ınav vermiş olanlar, bu Kanunun uygulanmas ında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.

160

AukatI ı k Kanunu

Il.

4/5,2001 Tarihli ve 4667 Say ılı
Kanunun Geçici Maddeleri

ÇE ŞiTLİ
HWMLER

Geçici Madde 1. (Mülga birincijlkra: 28(11/2006-5558/1
m.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatl ık stajıyla birleşmeyen diğer işlerde bulunulması sebebine dayamlarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72
nci maddesinin (b) bendi uyarı
nca adları baro levhasmdan silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı sebeple baro levhas ına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalanna dair baro yönetim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya
baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukatl ıkla birleşmeyen işlerinden aynlm ış olmalan
ve başkaca engellerin bulunmamas ı kaydıyla baro levhasina yazılırlar. Bu şekilde avukatl ık stajı yaptıktan sonra
baro levhasına yazılmış bulunanlann da avukatl ıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engellerinin
bulunmaması şartı ile kayıtlan silinmez. Adlan staj listesirıden silinenler, avukatlıkla birleşmeyen işlerinden aynIiniş oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde
bu Kanunun yay ımı tarihinden itibaren üç ay içinde ba şvurmalan halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme
kararından önce yapt ıklan staj geçerli say ılarak stajlanna
devam ederler. Bunlardan adlan staj listesinden silinmesi gerekenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada avukatlık
161

- ÇEŞİTli

stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakk ında;

HUKUMLER

a. Cezai takibat yapılmaz,
b. Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkümiyetlerinin sonuçlanm da kapsamak üzere affedilmiştir.
Bu suretle czaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan
avukat ve avukat stajyerleri hakkı
nda, bu mahkümiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun avukath ğa
kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adlan bir daha yazılmamak üzere levhadan
silinmeye dair hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 2. Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte
kurulmuş olan barolar hakkında 77 nci maddenin bu Kanunla değişik birinci fıkrası hükmü uygulanınaz.
Geçici Madde 3. Bu Kanun gereğince düzenlenecek
yönetmelikler, Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılır.
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6207 SAYILI
AVUKATLAR
YARDIMLAŞ MA
KANUNU

Kanun Numara st: 6207; Kabul Tarihi: 21/12/1953;
RG: 29/1211953-8595; Düstun Tertip 3, Cilt 35, Sayfa 222.

AVUKATLAR YARDIMLA ŞMA KANIINW

AVUKATLAR
YARDIMLAŞMA
Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu kararı yla KANUNU
(Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabilir.
Madde 1. (Değişik: 29/3/1969-1136/193 m.)

Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandıklann kurulmasından amaç, yardıma muhtaç olduklan Baro Yönetim Kurullannca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarl ığı, hastalığı yahut maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalişamayacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen
avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasç ılanna tespit olunacak şekil ve miktarda yard ımlan sağlamak ve düzenlemektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihlcak şartlan,
oranlan, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslar Baro Yönetim Kurullan tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.
1 Avukatlık Kanunu geçici madde 6'ya bkz.
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AVUKATLAR
YARDIMlAŞMA

Sandıklar
ı n idare ve temsili Baro Yönetim Kurullarma
aittir.

KANUNU

• Madde 2. Sand ıklarm varidatı şunlardır:
a. 3. maddede yazılı yardımlaşma pullan hasilatı;
K Sandı k azalanndan bir defaya mahsus olmak üzere
alınacak duhuliyeler;
c. Sandık azalarmdan alınacak ayhk aidat;
d. Bağışlar;
e. Diğer varidat.
Sandıklann masrafları şunlardır:
a. 1 inci maddenin üçüncü fıkrasmda gösterilen istihkak şartlar
ı, nispetleri, miktarlan talimatnamelerde tespit
edilecek olan yard ım ve tahsisler;
b. İdare masraflan;
c. 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve
yardımlaş ma gayesine uygun fevkalade masraflar.
Sandı klann varidat ve masraflan ile bütün muameleleri her türlü vergi ve resimlerden muaftır.
Madde 3. Yardımlaş ma pullan; avukatlann, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde yaz ılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecekleri
bilumum evraka yap ıştırılır. Ancak; yardı m pulu yapıştınlinamış veya eksik yapıştır
ılmış evrak kabul edilirse de
noksanlan ikmal ettirilir.
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Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç AVUKATLAR
YARDIMI4Ş?M
bir suretle müvekkillerirıden alamazlar.
KANUNU
Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuru ştan fazla olamaz.
Pullar Maliye Vekaleti'nce hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir.
Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştmlacağı talimatnamelerde gösterilir.
Madde 4. (Değişik: 19/3/1969-1136/193. m.)
Yardımlaşma Sandığına üye olmayan avukatlarla, adli
müzaherete nail olan kimselerin vekaletini alan avukatlar
3. madde hükmünden aynktırlar.
Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar 2 nci maddenin birinci fıkrasımn (b) ve (c) bentlerinde gösterilen
duhuliye ve aidattan başka, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.
Madde 5. (Değ
işik: 19/3/1969-1136/193 in.)
Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya 3
ürıcü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykm olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yap ılan ihtara rağmen pul yükünıiülüğünü yerine getirmeyen veya tamamlamayan avukattan Baro Disiplin Kurulu karar ı ile ilk defası
nda (50) ve her teke •
de (100) lira para cezası alımr ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gere ğince
tahsil edilerek Sand ığa gelir kaydolunur.
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AVUKIIAR
YARDIMLAŞMA
KANUNU

Madde 6. 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 7 nci babmda yazılı meslek sigortasına müteallik hüktimler ilga
edilmiştir.

Madde 7. Bu kanun ne şri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde S. Bu Kanun hükümlerini icraya adalet vekili memurdur.
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ
AVUKATLIK KANUNU YÖNETMEL İĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sa- lRKIY[
R
'ılı Avukatlık Kanununun uygulanması amacı yla düzen- BAROLAR
BiRÙÉi
lenmi ş tir.AVUKATUX
KANUNU
YÜNFIMELiĞİ
Kapsam
Madde 2. (Değişik: RG 271612009 -27271)
Bu Yönetmelik, 1136 say ılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ili ş kin usul ve esasları kapsar.
Ancak, 1136 say ılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak ç ıkanlan Türkiye Barolar Birli ği Reklam Yasağı
Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayan ılarak
çıkanlan Türkiye Barolar Birli ği Adli Yardı m Yönetmeliğ inde, 44 üncü maddesinin (B) bendine dayamlarak ç ıkanları Türkiye Barolar Birli ği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde, 27 nci maddesine dayan ılarak ç ıkarılan Türkiye
Barolar Birliğ i Staj Kredi Yönetmeli ğ inde ve 23 üncü mad179
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rÜRKiYE
BAROLAR
AVUKATlIK

desine dayanılarak ç ıkarı lan Türkiye Barolar Birliği Avukatlı k Staj Yönetmeliğiıı de düzenlenen hususlan kapsamaz.

KANUNU
YÖNETMELi Ği

Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu • Yönetmelik, Avukatl ı k Kanununun 182
nci maddesi gereğince ç ıkarılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Mesleğine Kabul
Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 4. ( ... )'Avukatl ı k Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ş artlan haiz olanlar levhas ına yazılmak üzere,
diledikleri baroya ba şvurabilirler.
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye a şağ
idaki belgeler ikişer adet eklenir;
a. Nüfus cüzdan ı nm onaylanmış örneği,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans diplomasinin asl ı
veya onaylanmış örneği,
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmi ş olanlar ayrı ca Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin
ı 27/6/2009 tarihli ve 27271 say
ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlı k Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yap ılmasına Dair
Yönetmeliğ in 2. maddesiyle, bu arada yer alan "Avukatl ık sınavını
başaran ya da" kelimeleri, madde metninden ç ıkanimıştır.
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programı na göre eksik kalan derslerden usulüne uygun TÜRKIYE
BAROLAR
başanlı sınav vermiş olduklarını belgelendirmek zorun- BiRÙM
dadırlar.
AVUKAİIJK
KANUNU

c. Staj bitim belgesi,

YÖN ETM ELİ Gİ

d.(...)2

e. Levhasına yaz ılmak üzere baş vurulan baro bölgesinde ikamet edildiğine dair belge,
t Avukat adayını n Avukatlı k Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığ a kabule engel halleri bulunmad ı ğma dair imzalı beyanı,
g. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden
almacak ve ba şvuranı n Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yaz ılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren ar şivli adli sicil belgesi,
k Ba şvurunun yap ıldığı baro levhasında kay ıtlı iki
avukat tarafından ayn ayn düzenlenmi ş, ba şvuranın ahlaki durumu hakkı nda tamtma ka ğıdı,
ı. Baş vuru sahibinin avukatl ığı sürekli olarak gere ği
gibi yapması na engel vücut veya ak ı lca malul olmadığına
dair resmi tabipliklerin birinden al ınacak rapor.
Baro yönetim kurulu sa ğlı k incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sa ğlık kurulu tarafmdan yapılması n da isteyebiir.

2 27/6/2009 tarihli ve 27271 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB

Avukatlık Kanunu Yönetmeli ği'nde De ğişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 4. maddesiyle, "Avukatl ı k Kanununun 4. maddesi
kapsamında olmayanlar için avukatl ı k srnavmm başarıldığına dair
belge," ekfindéki (d) bendi yürürlükten kald ınlımştır.
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İstisnalar

TÜRKiYE
BAROLAR

Madde 5. a. Bu Yönetmeliğ in 4 üncü maddesinde yaz ıh belgelerden, staj dosyas ı nda bulunanları n aynca ba şvuK.ANUNU
ru dilekçesine eklenmesi gerekmez.
B İ RL
İĞİ

4VUruK

YÖNETMELİĞİ

b. Avukatlı k Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla 1evhaya yaz ılma isteğinde bulunanlar için; bu Yönetmeli ğin
4. maddesinin ikinci f ıkrasını n (a), (la), (e) ve (0 bentlerinde yazılı belgeler aranı r. Bu kiş ilerin sicil özetleri Baro
Başkaniıldarı 'nca ilgili dairelerden istenir.
c. Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabanc ı avukatlardan Türk uyru ğuna geçmiş olanlar için, 4 üncü maddenin
ikinci fıkrasmı n (c) bendinde 3 yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru dilekçelerine, ayrıca a şağıdaki belgeleri de eklemek zorundad ırlar.
1.Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri
kuruluş tarafından verilmiş , beş yı l süre ile mahkemelerin
her derecesinde avukatl ı k yaptığını gösteren belge.
2. Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yap ılmış; başvuru sahibinin avukatl ı k, mesleğini yürütmeye
yeterli ölçüde Türkçe bildi ğini kanıtlayan sınav başar
ı belgesi; bu sı
nav yazılı ve sözlü olarak iki a şamada yap ılır.
3. Türkiye hukuk fakültele ı-inden herhangi birinin
programı na göre noksan kalan derslerden usulüne uygun
olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.

27/6/2009 tarihli ve 27271 sa yılı Resmi Gazete'de yay ımlanan TBB
Avukatlı k Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yap ılnıasma Dair
Yönetmeliğin 3. maddesiyle, bu arada yer alan "(c) ve (d) bent ıerinde" ibaresi, "(c) bendinde" şeklinde değiştirilmiştir.
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IÜRK]YE
BAROLAR
Madde 6. Avukatın levhasına yazılma isteğinde bu- B İRlİĞİ
lunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet Savcılığı aracı- AVUWUK
lığı ile adli sicil müdürlü ğünden adli sicil ara ştırması ya- ŞUNU
YONETMEU Ğİ
pılır.
Adli Sicil Ara ştırması

Staj Dosyasmın Getirtilmesi
Madde 7. Staj bilim belgesi aldığı barodan başka bir
baro levhasına yanIma isteminde bulunanlann staj dosyalan ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeli ğin
4 üncü maddesine göre eksik olan belgeler tamamlatt ınlır.
Başvuru Dilekçesinin Kayd ı
Madde S. Bu Yönetmeliğin 4, 5, ve 7 nci maddesine
göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir eksiklik
bulunmadığı ve adli sidil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru dilekçeleri Baro Başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yanlır.
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu belgelerden biri
adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinde yazılı bir aylık süre, bu
tarihten itibaren işlemeye başlar.
Belgelerde eksiklik bulunmas ı halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul edilmez.
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isteğin Kabulü

TÜRKİYE
BAROLAR

Madde 9. Ba şvuruyu kabul eden baro yönetim kurubaşvuranın avukatlık mesleğine kabul ile levhasına ya- KANUNU zilması konusunda, ba şvurma dilekçesinin kabul edildiYONETMEU ĞI
ği tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli karar ın verir.
Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 say ılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birli ği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 (Incil maddesi uyarmca evvelce Türkiye Barolar
Birliğine gönderilen evrakı n, Birliğe gönderilen dosyaya
konması
na lüzum yoktur. Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek avukatl ı k ruhsatname bedeli ve ruhsat harc ınin ödendiğine ilişkin belgeler ile avukatı n başı açık ve erkek avukatlann kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büytildüğünde iki adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
B İ RLi Ği

AVUKATUK lu,

Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da bulmarna
konusunda bir karar verir ve bu kararın, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet Bakanlığma gönderir. Türkiye Barolar Birli ğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanl ıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı, uygun bulmadığı kararlan bir daha görü şülmek üzere,
uygun bulmama gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğ
ine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye
Barolar Birliğ
i Yönetim Kurulunca üçte iki ço ğunlukla aynen kabul edildiğ
i takdirde onaylanmış , aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birli ği tarafından
Adalet Bakanl ığı na ve ilgili baroya bildirilir.
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Adalet Bakanl ığının ikinci fiba uyarınca verdiği karar- JURKIYE
lara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Ada- BARQI4R
BIRUGI
Jet Bakanlığının ıiygmı bulmayıp bir daha görüşülmek AYUKATLIK
üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birli ğince KANUNU
verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı , aday ve ilgili YÜNEJME Ğİ
baro idari yargı merciine başvurabilirler.
Baro kesinleşen karan derhal uygulamak zorundadır.
isteğin Keddi ve itiraz
Madde 10. Baro yönetim kurulunca, levhaya yaz ılma
isteğinin reddedilmesine veya kovu şturrna sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli karann tebli ğinden itibaren on beş gün içinde karan veren baro vasıtası yla Türkiye Barolar Birli ğine itiraz edebilir. Adaya itiraz edildiğini belirten bir belge verilir.
ı r.
Posta gideri itirazcıdan alın
itirazın incelenmesi
i Yönetim KuMadde 11. itiraz, Türkiye Barolar Birliğ
i
tarihten
itibaren bir ay
rulu tarafından, dosyanın geldiğ
içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birndan, bu süre içinde karar verilmezse itiraz redi tarafı
liğ
i Yönetim Kurulundedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birli ğ
ca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek,
eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir ayl ık
süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
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Türkiye Barolar Birli ğinin; itirazın kabul veya reddi
hakkındaki kararlan onaylanmak üzere, karar tarihinden
itibaren bir ay içinde Adalet Bakanl ığına gönderilir. Bu
AVUKATUK
kararlar,
Adalet Bakanl ığına ulaştığı tarihten itibaren iki
KANUNU
ay
içinde
Bakanl ıkça bir karar verilmedi ği veya onaylanYÖNErMEUĞi
dığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattınlması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki ayl ık süre; eksik belgelerin tamamland ığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına
tekrar intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
TÜIKfrE

BARO[AR

Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha
görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar
Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birli ğ
i tarafından
Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığın
ı n bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmay ıp bir daha görüşülmek
üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birli ğince
verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili
baro idari yargı merciine başvurabiirler.
itirazın Sonuçlan
Madde 12. itirazın kabulüne ilişkin karann Adalet Bakanlığınca onaylanmas ı veya onaylanmış sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeli ğin 9, 10, ve 13
üncü maddeleri gere ğince işlem yapı larak aday baro 1evhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir.
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İtiraztn reddine iliş kin karar Adalet Bakanl ığınca onay- IÜRK[YE
lanarak veya onaylanmış sayı larak kesinleştiği takdirde BAROLAR
adayın kimliğ i, Türkiye Barolar Birliği tarafından gere ği
yapı lmak üzere tüm barolara duyurulur.
MNUNU
n kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için
Adayı
tulan özel bir deftere yaz ılır.

tü- YONETMEU ĞI

Ret ve bekleme sebepleri kalkmad ıkça hiç bir baro o
kimseyi levhasma yazamaz.

Avukatlı k Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimli ği
Madde 13. Avukatlı k ruhsatnamesi ve avukat kimli ği,
Türkiye Barolar Birli ğ i taraf mdan tek tip olarak bastırılır
ve düzenlenir.
n
Türkiye Barolar Birli ği, mesleğ e kabul edilen adayı
dosyası ndaki bilgilere göre ruhsatnameyi düzenleyerek,
soğuk damga ile foto ğrafını mühürler ve nıhsatname defterine kaydeder. Türkiye Barolar Birli ği Başkanı nca imzalanan ruhsatname, baro ba şkan tarafı ndan imzalanmak
üzere barosuna gönderilir ve imza tamamland ıktan sonn avukat
ra ilgilisine verilir. Mesleğ e kabul edilen aday ı
i
de,
ruhsatname
ile
birlikte
ilgilisine
verilmek
üzekimliğ
re Türkiye Barolar Birliğ i tarafından düzenlenerek barosuna gönderilir.
Adayın Avukatl ı k Kanununun 9 uncu maddesi uyarmca "hukuka, ahlaka, mesle ğin onuruna ve kurallar ına
uygun davranaca ğıma narnusum ve vicdanm üzerine ant
içerim" şeklinde ant içti ği ve ruhsatnamesirıin verildiğine
iliş kin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim
kurulu üyeleri ve ant içen avukat tarafmdan imzalan ır.
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Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.

TÜRX İYE
BAROLAR
B İ RL
İĞ i
AVUKATUK
NUNU
YÖNETMELİĞİ

Aday, ruhsatnamesini ald ıktan sonra, "Avukat" unvanını kazanır.
Durum ve ruhsatnamenin al ındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birli ği
arşiv kartı bu yazıya eklenir.
Türkiye Barolar Birli ğ
i tarafmdan tek tip olarak bastınlan ve barolardan gelen bilgilere göre düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.
Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yalnız Avukatların Yapabileceği işler ve Kılık
Yalnız Avukatlar
ın Yapabileceği işler
Madde 14. Dava açmaya yeteneğ
i olan herkes kendi
davasına ait evrakı düzenleyebiir, davas ını bizzat açabilir
ve işini takip edebilir.
Kanun iş lerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kiş ilere ait haklan dava
etmek ve savunmak, adli iş lemleri takip etmek, bu i şlere
ait bütün evrakı düzenlemek yaln
ız baroda kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir.
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar d ışında hiç
kimse evrak düzenleyemez ve takipte bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.
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Kooperatif ve Anonim Şirketler

Tİİ RKEYE
BAR0AR

Madde 15. 29/6/1956 tarihli ve 6762 say ılı Türk Tica- B İ RLiĞİ
ret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen esas ser- AVUKATLIK
maye miktarınm beş katı veya daha fazla esas sermaye- KANUNU
si bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha YONFiMELİ GI
fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
(. .

27/6/2009 tarihli ve 27271 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
na Dair
Avukatlık Kanunu Yönetmeli ği'nde Değişiklik Yapılması
Yönetmeliğin 4. maddesiyle, "Birinci fıkrada sözü edilen kurulu şı davranların sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna aykır
dıklannın ilgililerce mahatlin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin en büyük mülki idare amirliğince şikayet
edilen kuruluşlann şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştınp çalıştırmadtklarıru ilgili kurulıjş ile yapacakları yazışma
veya görevlendirecekleri memur aracılığı yla mahallinde tespit ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmad ığı tespit edilen kuruluşlar
ın
avukat çalıştırmadıklan her ay için, sanayi sektöründe çal ışan on altı
yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutan kadar para cezas ı ile cezalandırılmalarına
karar verilir, verilen bu kararlarll/2/1959 tarihli ve 7201 say ılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir." şeklindeki 2.
fiba yürürlükten kald ınlmıştır.
27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğ
i'nde Değ
i şiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeli ğin 4. maddesiyle, "Mahallin en büyük mülki idare amiri
tarafından şikayet üzerine kesilen bu cezalara karşı, ilgili, tebli ğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesii kane itiraz edebilir. Sulh ceza mahkemesinin itiraz üzerine verdi ğ
rarlar kesindir." şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kald ınlmıştır.
27/6/2009 tarihli ve 27271 sa yılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeli ğin 4. maddesiyle, "Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183
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TÜRKIYE
Uzlaşma Müzakereler!
BAROLAR
Madde 16. Avukatlık Kanununun 35/A maddesine
BİRLİĞİ
AVUKAtJK göre avukatlar, dava aç ılmadan veya dava açılmış olup da
KANUNU henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden
YONETMEUGI i ş ve davalarda, taraflann kendi iradeleriyle istem sonucu
elde edebilecekleri konulara irıhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzla şma müzakerelerini yönetirler.
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara
hukuki durumlar ı hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmalan konusunda taraflan teşvik
ederler.
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri s ırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde hareket etmeye
ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızırı tarafları uzlaştırmaya özen gösterirler.
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü
halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararla ştınlmadıkça
yaln
ızca uzlaşmazlığın tarailarmrn ve avukatlarının katılmııyla gerçekleştirilir.
Uzlaşma müzakereleri s ırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, uzla şmanın sağlanamaması halinde geçerli olmay ıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha sonra aç ılacak davalarda taraflar
sayııı Amme Alacaklann ın Tahsil Usulü Hakk ında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir." şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kald ırılmıştır.
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aleyhine delil olarak kullamlamaz. Uzla şma müzakerele- TÜRKIYE
ri esnasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen husus- BAROLAR
lar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz. AVUKATUK
YMIJNU
YÖN ETM EIi Ğ t

Uzlaşma Tutanağımn Şekli
Madde 17. Uzlaşma müzakereleri sonunda anla şma
sağlanması halinde uzla şma konusu ve uzla şma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza alt ına ahrur.
Bu tutanağın şu hususlan içermesi gerekir:
a. Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres
ve bağlı oldukları baro sicil numaralan,
b. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
n ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman,
c. Tarafları
tanık ve bilirkişilerin kimlik ve ikametgahlan; alacakl ı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de gösterece ği ikametgahı,
ndaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şed. Taraflar arası
kilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu,
e. Uzla şma sonunda vanlan anla şma,
f. Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzalan.
Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde
çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma dava aç ıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin
paylaştırma şeklinin, tarafların talep sonuçlarından her
biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçla191
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TÜRKİYE
BAROLAR
Bİ RLİĞİ
AVUI İUX
KANUNU
YÖN EIME[İĞİ

rın ve tanınan haklar
ı n, mümkünse sıra numarası altında
birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyand ırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.
Bu şekilde düzenlenen uzlaş ma tutanağının asIl, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda kal ır ve örneği taraflara verilir.
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18. Avukatı
n çıkaracağı vekaleh-ıame örneginde; vekaletnameyi düzenleyen merciin ad ı, kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayr
ıca vekil edenin ad ı, soyadı, adresi ve
yetki kapsammın ne olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatl ık ortaklıldarı, başkasını tevkil
etme yetkisini taşıdıkları tüm vekaletnameleri kapsayacak ş ekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi
düzenleyerek; bir ba şka avukatı veya avukatlık ortaklığıni müvekkilleri ad ına vekil tayin edebilirler. Vekaletname
hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yarg ı mercileri ile
resmi ve özel kiş i, kurum ve kurulu şlar için hukuken vekaletname i şlev ve etkisi taşı r. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin ad ı, soyadı , barosu, sicil ve vergi
numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlarm yer alması gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asil ve örnekleri ibraz
edilirken, vekaletnanı e pulu yapıştır
ılması zorunludur.
Baro tarafı
ndan 1/4/1929 tarihli ve 1412 say ılı Ceza Muhalcemeleri Usulü Kanunu ve adli yard ımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği iş le ilgili olarak baş ka bir avukata yetki veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.
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Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakk ı

TÜRKIYE

Madde 19. Vekaletname örneklerinin as ıllarma uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık Kanununun 56 ncı
maddesine göre avukatlar ın ömeklerinin asl ına uygunluğunu onaylamaya yetkili oldukları diğer belgelerde de
uygulann.
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin örneklerini ç ıkanp aslı na uygunluğımu imzası ile onaylayarak kullanabilir. As ıllarmın verilmesi kanunda açı kça öngörülmeyen hallerde
avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağı t ve belgenin örneğ ini de onaylayarak kullanabilir.
Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname örnekleri bütün yargı rnercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel ki şiler için resmi örnek hükmündedir.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağı t ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı örnek veren
avukat, Avukatl ı k Kanununun 56 no maddesinin üçüncü
fıkrasına göre cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet ald ıkları işlerde, ilgili yargı mercii
ı merciinin tebligat konusunda bir
aracılığı ile ve bu yarg
ğer
karan olmaksızın, di tarafa adli kağı t ve belge tebli ğ
edebilirler. Tebli ğ edilen kağı t ve belgelerin birer nüshası,
gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı
merciinin dosyas ına konur.
Kılık
Madde 20. Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullannda görev yaparken ve
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avukatlı k ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birli ğinin
belirlediği resmi kılığı giymek zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birli ğince belirlenen resmi k ılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullannda ya da yargı kuruluş lan mensuplarının resmi kılı klan ile katıldıkları
resmi törenlerde de giyilebilir,
Avukatlar, mahkemelerde münbas ı ran vekalet görevi
ifa ettikleri davalar d ışında resmi k ılı k giyemezler.
Avukatlar, mesleki ve yarg ı sal faaliyetleri s ırası
nda
Meslek KÜrallan'nin 20 nci maddesine uygun davranmak
zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Baroya Nakil
Başvurma
Madde 21. Nakil için ba şvuru, avukatı
n levhasına yazılmak istediğ i baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Başvuru yaz ısı
nda, istekte bulunan avukat ı n levhasında kayıtlı olduğu baronun ad ı, baro sicil numaras ı , ruhsatname tarih ve numaras ı , sosyal güvenlik yönünden hangi
statüye tabi bulundu ğu, levhası na yazı lmak istediği baro
bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır.
Başvuru yaz ı sma; ikametgah belgesi, avukatlar ı n başı
açık ve erkekler için kravatl ı çekilmiş iki adet 6x9 büyüklüğünde cübbeli foto ğrafı eklenir.
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TÜRKİYE

İnceleme
Madde 22. Ba şvurunun yap ıldığı baro yönetim kurulu
nalcil istemi üzerine;
a. Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukaün nakit isteğinde bulunduğunu da bildirerek; baroya aidat borcu, ya şlılık sigortası prim borcu olup olmad ığım,
ı ve
disiplin kovuşturması altı nda bulunup bulunmad ığın
er
hususlan
sorar.
gerekli gördü ğü diğ
b. Türkiye Barolar Birli ğine avukatı n nakil yoluyla 1evhasına yazı lmak istediğini bildirir, ruhsatname tarih ve
numarasını belirterek, avukatm bu konudaki bildirisini
doğrular.
c.Gerekli gördüğü di ğer incelemeleri yapar.
Karar
Madde 23. Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırau baroya yıllı k kesenek borcu,
nda levhasına yazılı olduğ
sı
Sosyal Sigortalar Kurumuna ( ... ) prim borcu oldu ğunu
veya disiplin kovuşturması altında bulundu ğunu tespit
ederse, bu engeller ortadan kalk ıncaya kadar işlem yapıli hakkında
mamasını kararlaştırı r ve avukata, nakil iste ğ
bir karar verilebilmesi için borçlar ını n ödenmesinin ve/
nı n gerektiveya disiplin kovu şturmasının sonuçlanması
ğini tebliğ eder.
u baroya yukanAvukatın; levhasına yaz ılı olduğ
27/6/2009 tarihli ve 27271 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlık Kanunu Yönetmeli ği' nde Değişiklik Yapılması na Dair
Yönetmeliğin 4. maddesiyle, bu arada yer alan "ya şlılık sigortas ı"
ibaresi yürürtükten kald ırılmıştır.
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TÜRKrıı da sözü edilen türde borçian yoksa ya da yap ılan tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatm borçlu olduğu baro tarafı ndan düzenlenecek bir belge ile kan ıtlanNUNU m ış sa; avukat disiplin kovu şturması altı nda bulunmuyor
YÖNFTMEU Ğİ ya da hakkı
ndaki disiplin kovu şturmasmın sonuçlandığı,
kovuştınma yapan baronun bu konudaki yaz ısı ile kanı tlanmış sa; nakil istminde bulunulan baro yönetim kurulu
nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine dair
bir karar verir.
BAROjAR

istemin Kabulü ve Reddi
Madde 24. istemin kabulü karar ı ile birlikte avukat o
baronun levhasma yaz ılmış olur. Baro levhas ı na yazılma
günü, derhal Türkiye Barolar Birli ğine ve avukatı n öncedenyazılı olduğu baroya bildirilfr. Avukat ın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro levhas ına kayı t tarihi itibariyle avukat ın
adını kendi baro levhas ından siler. Avukatı n baro sicil ve
sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukat ı
n
naklettiğ i baronun ad ı , Türkiye Barolar Birli ğine ve Adalet Bakanlığı 'na bildirilir.
Avukattan, nakletti ğ
i baro levhas ına kaydı yapılırken
giriş keseneği alın
ı r.
(Mülga: RG 19/8/2005-25911)
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Levhadan ve Avukatlı k Ortakhğı Sicilinden
Silinme ve Yeniden Yaz ılma
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme
n baro ve Türkiye Barolar Birli ği
Madde 25. Avukatı
keseneklerini ödememekte direndi ği ya da topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatl ık Kanununun 72 nci maddesinde yaz ılı levhadan silinmeyi gen tespit edilmesi ya
rektiren nedenlerden birinin varl ığını
n yazılı istemi üzerine; levhasma yaz ılı olduda avukatı
nın 1evndan, avukatın ad ı
ğu baro yönetim kurulu tarafı
hadan silinmesine karar verilir.
Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan
önce avukata tebligat yaparak tebli ğden itibaren on gün
içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrı ca,
gün ve saati yazılarak dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazı r bulunması da bildirilir.
ndıktan, sözlü açıklamaları
n yazılı cevabı alı
Avukatı
i ya
dinlendikten veya süresi içinde yaz ılı cevap vermediğ
da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu levhadan silme hakk ında
bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebli ğ edilir. Bu karara karşı Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca iş lem yapilır.
Yeniden Yazılma
Madde 26. Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve
bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre levhadan silin197
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nıiş olmadı kça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden levhaya yaz ı lma isteminde bulunabilir.
Baro yönetim kurulu ba ş vuru üzerine, öncelikle avukatı
n bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgeterden hangilerini tekrar baroya vermesi gerekti ğine karar verir. Tekrar yanIma isteminde bulunan avukat dilekçesine;
a. Levhadan silinmesine sebep olan olay ın ortadan
kalktığım kanıtlayan belgeyi,
b. Levhadan silinme kararın
ı n kesinleşme tarihi ile tekrar yazilma istemi tarihi aras ı
nda bir yıldan fazla bir süre
geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu iş i kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde ikamet
ettiğine iliş kin belgeyi eklemek zorundad ı r. Bu durumdakiler hakkı nda baro, aynca adli sicil incelemesi de yapar.
Bir Daha Yaz ı lmamak Üzere Levhadan Silinme
Madde 27. Baro yönetim kurulu a şağıdaki durumlann
varlığı halinde avukatın bir daha yazilmamak üzere 1evhadarı silinmesine karar verir.
a. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile
meslekten ç ıkarılanlar,
b. Haklarında Avukatlı k Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarı
nca meslekten ç ıkarma cezası verilmiş olanlar,
c.Avukatlı k Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler.
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Adı levhadan silinen avukat, Avukatl ık Kanununun 71 TÜRKIYE
inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara itiraz edebilir. BAROLAR
BIRM
Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin alt ıncı ve ye- AVUKATUK
dinci fıkralan hükmü ile bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi KANUNU
YONEJMEUĞI
bu konuda da kı yasen uygulanır.
Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhası ndan silinenlerin kimlikleri ruhsatnamenin
geri ahnip alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na bildirilir.
Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete'de yayimlanır ve ayrıca yargı organlan ile adli te şkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Ba şsavcılıkları na ve idari mercilere duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Barolann Kuruluşu ve Baro Genel Kurullan
Kuruluş
Madde 28. Avukatl ı k Kanununun 77 nci maddesine
göre kurulmuş bulunan baroları n kanuni organlarmı kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye
Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatlann en yakın baroya bağlanması na karar verir.
Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısmın yanmda yer alır.
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• TÜRKIYE
Yeni Baro Kurulması
BAROLAR
Madde 29. Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde
BİR Ğİ
AVUKATLIK otuz avukatın sürekli olarak çal ıştığının anlaşılması, o ilde
KANUNU yeni bir baro kurulmasını gerektirir.
YONETMEU ĞI
Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatlann ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada ob4rduklarmı ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini ister.
Yeni baro kurulması için gerekli yasal ko şullann saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birli ği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan
en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı
dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde yeni baronun kuruhışunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine
bildirir. Baro bu bildirimle tüzel ki şilik kazan
ır. Baronun
kuruluş u, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığma bildirir.
Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci f ıkrası uyannca baro kurulmasını gerektiren ko şulları
n mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birli ğ
i Yönetim Kumlu tarafından saptarıdığı hallerde de, bu madde hükmü uygulan ır.
Baro Genel Kurulunun Olu şumu
Madde 30. Genel kurul baronun en yüksek organ ıdır.
Baro genel kurulu levhada yaz ılı bütün avukatlardan
oluşur. Aşağı da yazılı kimseler genel kurula kat ılamaz.
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a. Levhaya yazılması na karar verilmiş olmakla birlikte,
henüz mesleki and ını içmemiş olanlar,

TÜRKiYE

b. Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar.

AVUWUK

c. Baro ve Türkiye Barolar Birli ğine kesenek borcu
olanlar.
Toplantılar
Madde 31. Baro genel kurulu olağ an ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.
Baro levhasında yazılı avukat, gerek ola ğan gerek olağanüstü genel kurul toplant ılanna katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızı n geimeyenlere veya oy kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatlarm yıllık keseneğinin üçte biri miktannda para cezas ı veriığı nca tahsil edilir ve baro
lir. Bu para cezalar
ı baro başkanl
bütçesine gelir kaydedilir.
ıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanlann,
Toplant
genel kurul toplantısı sona ermeden önce, özürlerini, baro
başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.
Olağan Toplantılar
Madde 32. Baro olağ an toplantılan, iki yılda bir ekim
ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu toplantıları n gündemini baro yönetim kurulu belirler.
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunmas ı zorunludur;
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a. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,

TÜRKİYE
BAROLAR
B İ RLİĞİ
AVUKATLIK
KANUNU

b. Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme kurulu raporlarmin okunup görü şülmesi ve karara bağlanması,

YÖN ETMELİĞİ

c. Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve
karara bağlanması,
d. Seçim süreleri sona eren baro ba şkanı, yönetim kurulu, disiplin kumlu ve denetleme kurulu as ıl ve yedek
üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin
yapılması.
Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplant ı yapılması karan bu hükmün d ışındadır.

Olağanüstü Toplantılar
Madde 33. Baro genel kumlu;
a. Türkiye Barolar Birliği,
b. Baro başkan,
c. Baro yönetim veya denetleme kurulları tarafmdan
olağanüstü toplantıya çağnlabilir.
Aynca, levhada yazılı avukatlann beşte birinin yazılı
istemi ile de baro başkan, genel kurulu on be ş gün içinde
toplantıya çağırmak zorundadır.
Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görü şme konularının yazıl ı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı
istekleri dikkate alınmaz.

202

Avukatl ı k Kanunu

Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası TÜRKIYE
hükümleri, ola ğanüstü toplantılarda da kıyasen uygula- BAROLAR
nır.
AVUKATlIK
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Toplantılara Çağrı ve Gündem
Madde 34. Genel kurulun ola ğan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk toplantı da yeterli
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri,
günü ve saati, baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun
uygun bir yerinde en az otuz gün önceden ba şlamak lizere, genel kurulun toplanaca ğı tarihe kadar duyuruhır. Bu
duyuru, tebligat hükmündedir.
Yönetim kurulu toplantı tutanaklanyla çal ışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve bütçenin, yeterli sayıda örrıeklerinin, olağ an toplantı çağnsının yapılmasıyla birlikte, baroda avukatların incelemesine sunulması gereklidir.
Yoklanta Cetveli
Madde 35. Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazıh avukatları
n baro sicil numaralar ı sırasına uygun
olarak ad ve soyadlarmm yer aldığı bir yoklama cetveli
düzenlenir.
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yaz ılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Baş kan genel kurul toplant ısını açar.
itiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.
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TÜRKIYE
Genel Kurul Başkanlık Divam
BAROLAR
Madde 36. Ola ğan ve olağanüstü genel kurul toplantıBİRUGİ
AVUKATlIK lannda; öncelikle bir ba şkan, bir başkan vekili ile iki üye- KANUNU den olu şan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday
YONETMEUĞ I için ayn ayn ve genel kurulda aksine karar alınmamışsa
işari oyla yapılır. Kullanılan oylarm en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri,
başkanlık divanına seçilemezler.
Söz Alma Sırası ve Süresi
Madde 37. Başkan, söz isteyenlere s ırası ile söz verir.
Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye Barolar Birli ğini ilgilendiren konularda da Türkiye
Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.
Başkanlik divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir.
Önergelerin Görüşülmesi
Madde 38. Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin gönda, önerge sahibinin açıklaması dışı
nda,
rüşülmesi sırası
önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz verilir.
Görüşme Sonucu Oylama
Madde 39. Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz
isteyenlerin konuşmalannın bitmesiyle veya yeterlik
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önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanm ış olur.

TÜRKiYE

Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun oyuna sunar.
Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm
bulunmadıkça; kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin
açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır.
Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar verilemez, yeni bir
toplantı karan bu hükmün d ışındadır.
Toplantı Düzeni
Madde 40. Genel kurul başkanlık divanı, toplantının
ve görüşmelerin düzenini korumakla görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı sakli kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkanlmasına da karar verilebilir.
Toplantıya Ara Verme ve Erteleme
Madde 41. Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.
a. Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,
• b. Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa
kadar (altmış dahil) olan barolarda en az 1/3'ünün, dört
yüze kadar (dört yüz dahil) olan barolarda 1/5'inin, dört
yüzden çok olanlarda 1/10'unun toplant ı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anla şılması.
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IÜRKİYF
Başkanlık divan
ı bu maddenin (a) bendindeki duruBAROLAR mun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat ara verir;
DIRLIGI bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanmas ı haNUNU linde ise ba şkanlık divanı toplantıyı on beş günü geçmeYÖNETMELIĞ I mek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantın
ı n devamı niteliğindedir. Önceki toplantıda
görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları
Yönetim Kurulu Toplantısı
Madde 42. Yönetim kumlu, üyelerinin salt ço ğunluğu
ile toplan
ır.
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı;
yardımcımn da bulunmadığı toplantıya, en kıdemli üye
başkanlık eder.

Oylama Şekli ve Karar
Madde 43. Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştınlmadıkça, oylama açık olarak yapılır. Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numaras ı sırasına göre en kıdemsiz
üyeden başlayarak oylar, en son kendi oyunu kullanır.
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alın
ı r. Oylarda eşitlik halinde ba şkanın bulunduğ
u taraf üstün tutulur.
baro başkanı veya yönetim kurulu üyeleri, ilgili olduklan işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar.
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TÜRKIYE
BAROLAR

Madde 44. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel BiRLİĞİ
sekreterler tarafından tutulur. Tutana ğa kurulun aldığı AVUKATLIK
kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yap ılan tartışniala- KANUNU
nı tutanağa yazilması yönetim kurulunun kararına bağ- Y0Ma1G1
lıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafmdan imzalanır. Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak
tutanağı imzalarlar.
idari işlemlerin Yürütülmesi
Madde 45. Baro idari işlemleri, baro başkan
ı, başkanlık
divan
ı ve görevli personel tarafı
ndan yürüttilür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari te şkilatının da
başıdır.
Avukatlarm ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen
kağıtları; başkan ile birlikte, başkamn yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yaz ılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici olmak kayd ıyla
idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir.
Sorumluluk
Madde 46. Baro ba şkan
ı, başkanlık divanı ve üyeleri
baro idari işlemlerinin yürütülmesinden dolay ı öncelikle
yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
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Genel kurul karşısı nda sorumluluk yönetim kuruluna
aittir.

B İ RL
İĞİ
AVUKATUK

Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler

KANUNU
YÖNETMELİĞİ

Madde 47. Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye
merkezlerinde iki y ı l için görev yapmak üzere, bir temsilci atar.
Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardı ma seçer ve yönetim kurulunun
onayırıa sunar.
Temsilci, Avukatlı k Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onlar ın gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait di ğer
görev ve etkinlikleri düzenler ve gözetir. ilgili defter ve
kayıtlan tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro
ndaki koordinasyona yard ımcı olurlar. Adli yardım
arası
ve CMUK temsilcilikleri baro temsilcili ği ile birleşebilir.
Temsilcinin görevinin; sürenin dolmas ı, istifa, göreve
son verilme ve baş ka nedenlerle sona ermesi halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atan ır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin süresini tamamlar.
Başvurma
Madde 48. Herhangi bir idari işlemin yapılmasına iliş kin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır.
Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine havale edilmemiş
başvurular, deftere kaydedilmez ve i şlem görmez. Aynı
kural resmi başvurularla ilgili evrak hakkında da uygulanır.
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-

TÜRKiYE
BAROLAR

Madde 49. Baro ba şkanı, başkan yardımcışı ya da ki- BİRLİĞİ
ın görevlendirdiği bir yönetim ku- AVEWUK
demli üye veya ba şkan
na Ş UNU
rulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adı
YONETME[] ĞI
düzenlenemez.
Görevlendfrme
Madde 50. Baro ba şkan idari bir i şlemin görülmesi
için, varsa ba şkanlık divanı ndan yoksa yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrı ca görevlendirebilir.
Tutulacak Defterler
Madde 51. Ba şkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro
idari işlerinin en iyi ş ekilde yürütülebilmesi için gerekli
tedbirleri alı r, tutulacak defterleri ve dosyalan belirler.
a. Genel kurul tutanak ve karar,
b. Yönetim kurulu karar,
c. Gelen ve giden evrak,
d. Disiplin kararları esas,
e.Soruşturma esas,
t Baro gelir ve giderleri,
g. Adli yardım,
h. CMUK,
ı . Avukatlık ortaklığı sicil,
j. Vekalet pulu,
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k.(...)8
esas ve karar konular ında defter tutulmas ı zorunludur.
Defterlerin yönetim kumlu tarafmdan sayfa numaralan belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret oldu ğu defterin
başı na ve sonuna yazı lmak suretiyle mühür ve imza ile
onaylanması şarttı r. Gereken durumlarda bu defterlerin
tamamı veya bir kısmı dosya ş eklinde düzenlenebilir.
Başkanlı k, defter kayı tlan ve dayana ğı belgelerin düzenli bir ş ekilde saklanması için gerekli tedbirleri al ır.
Barolar, kay ıtlarını , bu madde uyarmca tutmakla yükümlü oldukian defterler d ışmda, ayrı ca bilgisayar ortamı
nda da tutabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Seçim
Seçim iş lerinin Yurutülmesi
Madde 52. Üye say ısı dört yüzü a ş an barolarda görü şmeler Cumartesi günü sonuçland ınlı r. Oy verme işlemi
Pazar günü saat 09.00'da ba ş lar saat 17.00'de sona erer.
Üye sayısı dört yüzden az (dört yüz dahil) olan barolarda görü ş meler ve seçimler aynı gün yap ılabilir. Gündemdeki konular ı n görüş ülmesinden sonra seçim süresinin ba şlangıç ve bitiş saatini seçim sand ı k kurulu belirler.
27/6/2009 tarihli ve 27271 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TEB
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişildik Yap ılması na Dair
Yönetmeli ğ in 4. maddesiyle, "Hakem kurulu" şeklindeki (k) bendi
yürürlükten kald ırılmıştır.
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TÜRKIYE
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Madde 53. Organlara aday olanları n isimleri seçim sa- BiR İ
atine kadar seçim sand ı k kuruluna ayn ayn veya liste ha- AVUKATLIK
KANUNU
linde verilir.

YÖNETMELİĞİ

(. .

Oy Pusulaları
Madde 54. Oy verme zarfiarmın mühürlenmiş olması
gerekir. Oy pusulalarını n mühürlü olmas ı gerekmez. Oy
pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılınış
olabilir. Oy pusulasmda yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.
Oy Verme
Madde 55. Oy verme gizli olur. ilçe seçim kurulu tarafmdan belirlenmiş seçim sandı k kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir ş ekilde yürütülmesinden sorumludur.
Oy Vermenin Bitimi ve Say ım
Madde 56. Genel kurula kat ılan avukatların tümünün
oyunu kullanması ya da oy verme süresinin dolmasmdan
27/6/2009 tarihli ve 27271 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanan TBB
Avukatlık Kanunu Yönetmeli ği'nde Değişiklik Yapılması na Dair
Yönetmeli ğin 4. maddesiyle, "Baro ve Türkiye Barolar Birli ği kesenek borcu nedeniyle genel kurula kat ılma hakkı olmayanlar; seçme
ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday alamazlar ve aday gösterilemezler" şeklindeki 2. fı kra yürürlükten kald ırılmıştır.
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sonra oy verme iş lemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve aç ık sayım yapılır.
a. Sandıktan çı kan oy zarflan sayılır.

AVUKAIIJK
.KANUNU
YÖNETMELİĞİ

b. Zarf sayısını
n verilen oy say ısı
ndan fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele al ınarak aç ılmadan
yok edilir.
c. Zarfiar teker teker aç ılır ve oy pusulas ı çıkan zarfiar
ayrı ayn olmak üzere s ıralan
ı r. Birden fazla oy pusulas ı çıkan zarflar sapma kahimaz.
d. Üye tam sayısının yansı ndan en az bir fazla ad yaz ılı bulunmayan oy pusulas ı geçersizdir.
e. Seçilecek üye say ısı ndan daha fazla ad yaz ılı bulunan oy pusulasmda, sondan ba şlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
L Oyları
n sayımı yapılı r ve sonuç en çok oy alandan en
az oy alana do ğru s ıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan
olunur.
Adayları
n aldıklan oylarda e şitlik olması halinde, meslek kı demi fazla olan, k ıdemlerin e şitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sı rada yer alır.
Seçim sonuçları
nı belirtir tııtanağın bir örneği Türkiye
Barolar Birli ğine gönderilir.
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ili şkin
hükümler ile Yönetmeli ğin Altıncı Bölümündeki genel
kurul toplantısına iliş kin hükümler; Türkiye Barolar Birliğ
i için de k ıyasen uygulanır.
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Denetleme Kurulu

B İ RÜ Ğ i
AVUWUK
KANUNU

Görevleri
Madde 57. Denetleme kurulunun görevi baronun mali
işlerini incelemektir.
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun ş eklini ve yöntemini kendisi kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında a şağı daki hususlarm yerine getirilmesi
zorunlu dur.
n dayaa. Baro gelir ve gider hesaplar ının ve kayıtları
naklannın incelemesini yapmak,
ın usulüne göre yap ılı p yapılmadığım tes1,. Kayıtlar
pit etmek,
n; bütçeye, genel kurul ve Yönetim
C. Gider kayıtlarını
ı ile mevzuata uygunlu ğunu incelemek,
Kurulu karar
d. Baro yönetim kurulu taraf ından kendilerine tevdi
edilen hesap raporlannı incelemek ve varsa usulsüzlük ve
hataları tespit etmek,
ını n denetintini yapmak.
e. CMUK hesaplar
Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme kurulunun karar ve
rapor dosyasma konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda bu Yönetmeli ğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yılhk raporlara eklenir.
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çal ışmaı denetların kolaylaştı rmak ve istenilen belge ve kay ıtlar
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leme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.

YÖNErMEU Ği

Rapor Düzenlenmesi
Madde 58. Baro denetleme kumlu, dönem sonunda
genel kurula sunulmak üzere, baronun iki y ıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.
Olağanüstü Toplantıya Ça ğrı
Madde 59. Baro denetleme kurulu, incelemeleri s ırasında baro mali i şlerinde ve kay ıtlann tutulınasmda dilzensizlikler ve aç ı klar tespit eder ve bu düzensizliklerin
devam ettiği sonucuna vanrsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro
genel kurulunun ola ğanüstü toplanhya ça ğırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatl ı k Kanununun 84, 85 ve 87
nci maddelerine göre toplanarak karar verir.
ONUNCU BÖLÜM
Türkiye Barolar Birli ğinin i şlemleri
idari işler
Madde 60. Avukatl ı k Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gere ğince baro kararlanna karşı yapı lan itirazlar,
kararı veren baro aracılığı yla veya doğrudan Türkiye Brolar Birliğ
ine yap ılır.
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Türkiye Barolar Birliği başkanı protokolde, Yargıtay TÜRKIYE
BARÛLAR
nda yer alır.
Cumhuriyet Başsavcısmın yanı
BiRA
Vii KAT LI K
KANUNU

Denetleme Kurulu

YÖNETMELi Ğİ

Madde 61. Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme
kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri, Türkiye Barolar
Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.
İtirazlarla ilgili Dosyadaki Eksiklikler
Madde 62. Türkiye Barolar Birliği-Yönetim ve Disiplin
Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada noksan gördükleri hususlan tamamlatmak üzere dosyay ı, karan veren kurula iade edebilir. Böyle bir durumda noksar ı tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birli ğinin karar verme süresi işlemez.
ON B İRİNCİ BÖLÜM

Disiplin işlemleri
Genel Kural
Madde 63. Disiplin kovu şturmalarında; isnat olunan
hususların ilgiliye aç ıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunınasmın istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır. Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden
oluşur. Disiplin kovu şturmasınm açılmasına veya açılmasına yer olmad ığına karar verilebilmesi, soru şturmanın
r.
yapılmasına bağlıdı
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Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarma ayk ın
davranışlar, disiplin kovu şturmasını gerektirir.

B İ RLİĞİ
AVIJK4TUK
KANUNU

Soruşturma

YÖNETMELİĞ i

Madde 64. Avukat hakkı
nda soruşturma;
a. İlgilinin ihbar veya şikayeti,
b. Cumhuriyet Savcısmın isteği,
c. Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum üzerine
yapılır.
ihbar veya Şikayet
Madde 65. ihbar veya şikayet, yanlı ya da sözlü olarak yapılır.
a.Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya
başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu avukatı belirtip, iddialarmı açıklamasıyla yapılmış olur.
b. Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
• Her iki durumda da ba şvuran kişinin açık kimliği ve
adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın kimliği, ihbar
veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şilcayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri
ile ihbar veya şikayette bulunan kişi ve katip tarafmdan
imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliğ
i göz
önünde bulundurularak, baro başkamnca masraf avansı
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istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanmas ı istenen İÜRKİYE
miktar ilgilisi tarafı ndan ödenmedikçe, i şlem yapılmaya- Ş94R
bilir.
AVUTUK
KANUNU

YÖNnMEUĞİ
Ilk İnceleme
Madde 66. Yönetim kumlu, acil durumlar d ışında, ihbar veya şikayetin yapılması ndan sonra yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
ihbar veya şikayette bulunarurı kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler i ş leme konamaz. Ancak yönetim kumlu lüzum gördüğ ü durumlara ihbar veya şikayet konusu olay hakk ı nda kendiliğinden soru şturma yapabilir.
Soruşturma Yap ılması Görevi
Madde 67. Ş ikayet veya ihbar ya da istek konusu olan
husus, yönetim kurulunun üyeleri arasmdan görevlendireceği biri tarafmdan incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya ş ikayette bulunanlan dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya lüzum görülen dava ve icra dosyalan görevli üye tarafmdan incelendikten ve hakk ında ihbar veya
ş ikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek
üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlenecek rapor
yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruş turma raporunu eksik görürse
daha önce görevlendirdiğ i üyeyi veya di ğer bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar
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veya istek tarihinden itibaren en çok bir y ıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundad ır.

AVUWUK
KANUNU

Disiplin Kovuşturması na Yer Olmadığı Kararı

YÖN EİMEÜ Ğİ

Madde 68. Yönetim kurulu dosyay ı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda bulunulan avukat
hakk
ında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek
bir durumun mevcut olmadığı m tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasma yer olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatm kimli ği, isnat olunan fil!, yapı lan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.
Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savc ılığına
resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
Ş ikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine
göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden verilerek
tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı
tarih, tebeliüğ eden şikayetçinin adı ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro ad ına başkatip ve ilgili
memur tarafı ndan imzalanır. Cumhuriyet Savc ısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazmın alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.
İtirazlar
Madde 69. Baro yönetim kurulunun disiplin kovu şturması açılmasına yer olmad ığı kararları
na karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savc ılığı
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ile şikayet eden tarafından, Türkiye Barolar Birliğ i Yöne- TÜRKIYE
tim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dos- BAROLAR
yayı da ekleyerek Türkiye Barolar Birli ğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta gideri KANUNU
itiraz edenden alınır. ttirazm Cumhuriyet Savc ılığınca ya- YÖNETMUGİ
pılması halinde posta gideri ilgili baro tarafmdan ödenir.
ndaki
n reddi hakkı
Türkiye Barolar Birli ğinin; itirazı
kararlan onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren bir
ay içinde Adalet Bakanliğı na gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde
kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha
görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar
Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla ayi takdirde onaylanmış , aksi halde onaynen kabul edildiğ
lanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından
na ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığımn bu madde uyarınca verdiği karari, şikayetçi ve ilgili baro;
lara karşı Türkiye Barolar Birliğ
Adalet Bakanlığını n uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanl ığı, şikayetğ
çi ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.
Disiplin Kovu şturması Açılması
Madde 70. Baro yönetim kurulunun disiplin kovu şturması açılmasına karar vermesi halinde; dosya derhal baro
disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatl ık Kanununun
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144 üncü ve sonraki maddeleri uyannca işlem yapılır.
Disiplin kurulu karan, ilgililer ile Cumhuriyet Savc ısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre tebliğ olunur.

Baro Disiplin Kurulu Kararına itiraz
Madde 71. Cumhuriyet Savc ısı ve ilgililer, disiplin kurulu karar
ın
ı n tebliğindeıı itibaren otuz gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
itiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kuın Türkiye Barolar
rulu Başkanlığma gönderir. Dosyan
Birliği Disiplin Kuruluna gidi ş dönüş posta gideri itiraz
nca yapılmaedenden alınır. itirazın Cumhuriyet Savcılığı
sı halinde gider baro tarafından ödenir.
Resmi ve Özel Kuruluşların incelemeye
izin Vermeleri
Madde 72. Resmi ve özel kurulu şlarla yargı mercileri,
gerçek ve tüzel kişiler; barolarm, Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovu şturma veya itiraz konusu ile
ilgili dosya ve belgelerin irıcelenmesine izin verirler.
incelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde hükümleri uygulanır.
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Barolar ve Türkiye Barolar Birli ğinin Denetimi

YÖNETMEli Ğİ

Madde 73. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari
ve mali denetimi, hazırlanacak program dahilinde adalet
müfettişlerince yapılır.
idari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birli ği organlannın görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yaı tespite yönelik olup, bu sebeple tüm
pı p yapmadıkların
kayıt, işlem, defter, her türlü evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yap ılır.
Mali denetim;
a. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,
1,. Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmad ığı,
c. Gelirlerin yasal kaynaklara dayal ı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği,
i,
d. Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediğ
e. Türkiye Barolar Birli ği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f. Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birli ğine vaktinde gönderilip
gönderilmediği,
g. Barolar ve Türkiye Barolar Birli ğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile ücretlerini, barolar ın
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avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlannı
zamanında ödeyip ödemedikleri,

B İ RLİĞİ
AVUKATLIK
KANUNU

h. Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup
bulunmadığı,

YÖNETMELI İ

1.

CMUK hesaplarını-t denetimi hususlarıru kapsar.

Denetimin amacma uygun ve sa ğlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer müfetti şlere yardımcı
olur. istenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir.
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün
aksaklıklar dışında öneriye de ğer hususlar ilgili baroya ve
Türkiye Barolar Birli ğine bildirilir. Müteakip denetimde
bu hususlara uyulup uyulmad ığı üzerinde durulur.
Denetim s ırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve yolsuzluklar ından dolayı
yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
(Ek bölüm: RG 61912008-26989)

ON ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM

Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde
Uygulanacak Esaslar
Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede
Bulunması Gereken Hükümler
Madde 73/A. Sürekli avukatl ı k hizmeti içeren çal ışma
şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Avukat222
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lık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yaz ılı sürekli avukatlık
hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak haz ırlaıur.
Birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı
olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için aynca bir kayıt defteri tutar
ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasma göre sözle şmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasmda saklanır.
Sözleşmede;
a.İş sahibinin adı, soyad ı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/TC kimlik numarası,
n/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklıb. Avukatı
ğının adı, soyadı, unvanı, vergi/TC kimlik numarası,
c.İşin tanımı,
ç Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,
d.Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,
e. Süresi,
g. Sona erme ko şulları,
ğ. İşin han; ve giderlerinin iş sahibine ait oldu ğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal
ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın
bu konudaki taleplerini iletece ği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatlann iş sahibine yapılmış sayılacağı,
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rÜRKE
h. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkları n 1086 say ıBAROtAR l ı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 516 na ve ilAVUUW gui maddeleri kapsamı
nda tahkim yolu ile çözülebileceğ
KANUNU i, hakem heyetinin birisi hakem kurulu ba şkanı olmak
YÖNETM(UĞ i üzere, asgari on yıllı k hukukçu olarak fiilen görev yapmış
üç hukukçudan oluşacağı, hakem kuruluna görevlendirmenin avukatı
n kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan
ve uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkemece taraflardan
birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de
ekleyerek yapacağı yazılı başvuru üzerine yapılacağı hükümleri1°
yer alır.
Serbest Meslek Makbuzu veya
Bordro Düzenlenmesi ve Baroya Ibraz
Madde 73/8. 1136 say ılı Avukatlık Kanunu kapsamı
ndaki sürekli avukatlı k hizmeti içeren çalışma şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatl ık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya bordro örnekleri, her y ıl
sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kay ıtlı olduğu
baro başkanlığına sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.
Kanuna Uygun Davranmayan Tüzel Ki şiler ve
Yıllık Rapor
Madde 73/C. 1136 say ılı Avukatlık Kanununun 35 inci
maddesinin üçüncü f ıkrasına aykırı davranan tüzel kişi10
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Bu fıkra hakkında, Danıştay 8. Dairesi'nin 28/01/2009 tarihli ve E.
2008/10116 sayılı kMarıyıa yürütmenin durdurulmas ı kararı verilmiştir.
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ler, merkezlerinin bulundu ğu yer barosu tarafından ta- TÜRKiYE
kip edilerek haklannda suç duyurusunda bulunulur. Baro 194R
başkanlığı bu konudaki çalışmaları n sonuçlarını sözleş - AVKATUK
meye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile her y ı l
NUNU
sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
YÖNETMUiĞ1
Disiplin Sorumluluğu
Madde fl'D. 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davramşlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altmda vekalet
ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM"
Çeşitli Hükümler
Dava Vekilleri
Madde 74. Avukatl ık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarıhca dava vekilliği yapmaları
kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yaz ılmakla
yülcümlüdürler.
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadlan dava vekilliğ i ruhsatnaınelerinin tarihi, Bakanlık
sicil ve baro listesinde kayıt sı ra numarası gösterilir. Lis'

6/9/2008 tarihli ve 26989 say ılı RG'de yayımlanan Türkiye Barolar
i şiklik Yapılmasma
Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değ
Dair Yönetmeli ğin 1. maddesiyle, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık
Kanunu Yönetmeliğinin on ikinci bölümünden sonra gelmek üzere
on üçüncü bölüm eklenmiş, mevcut on üçüncü bölüm, on dördüncü
bölüm olarak mehıe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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TÜRKtYE te, isim aifabe s ı rasma göre düzenlenir. Her adli y ılm haBAROLAR şı
nda 31 Aralı k tarihine kadar, baro listesinde yaz ılı dava
BIRM
AVUKATUK vekillerinin isimlerinin yer ald ığı liste düzenlenerek avuWWNU katlar listesine eklenip Adalet Bakanl ığı ile Türkiye BaroYÖNErME Ğ i lar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri
yer Cumhuriyet Savcil ıklarına, en büyük idare amirine, o
yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.
Dava vekillerinin listeye yaz ılmak için ba şvurmalar
ına, listeden silinmelerine ve istemlerinin reddine dair kararlara karşı itirazlar hakk ı nda, avukatlarla ilgili hükümler kı yasen uygulanır.
Dava ve İş Takipçileri
Madde 75. Avukatl ık Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeli ğin 74
üncü maddesi ile avukatl ı k mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler, baş ka baroya nakil, disiplin i şlemlerine iliş kin hükümleri dava ve i ş takipçileri hakkında da kı yasen uygulan
ır.
Dava ve iş takipçileri, Avukatl ı k Kanununun Geçici 17
inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarı
nca bulunduldan
yerdeki avukat veya dava vekilleri say ısı üçü bulmadıkça
listesine yazılı olduklar
ı baro veya baş ka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler.
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği ömeğe göre düzenierıir.
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TİiRKİYE
Yürürlükten Kaldı nlan Hükümler
BAROLAR
Madde 76. 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmi BİRUGİ
Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliği yIl- AVUKATUK
KANUNU
rürlükten kaldınlmıştır.
YONETMEUGI
Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli ğin 13 üncü maddesi
uyannca Türkiye Barolar Birli ği tarafından düzenlenen
avukat kimlikleri dışı ndaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak kullanılamaz.
Mevcut Sözle şmelerin Uyumu
Geçici Madde 2. (Ek: RG 6$j2008-26989)
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli avukatl ık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve sözle şmenin tarafı olan
n Yönetmelikten do ğan yükümlülükleri aynı
avukatları
süre için devam eder.
Yürürlük
Madde 77. Bu Yönetmelik yayınu tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 78. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar
i Yönetim Kurulu tarafmdan yürütülür.
Birliğ
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AVUKATLİK STAJ YÖNETMELIĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı avukatlık stajmm TÜRKE
hukuk bilgilerini bilimsel verilerden aynimaks ızın ve bili- BAROLAR
Sn yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabi- BIRUGI
len, yargılama süresince yargılama faaliyetinin yönetimi- AVUKATLIK
ne ve kararın oluşumuna etkin biçimde kat ılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlü ğünden ayrılmayan, ba ğımsiz ve özgür avukatların yetiş mesi için hukuksal, sanatsal,
eğitsel olanakların sağlanmasıdır.
Kap sam
Madde 2. Bu Yönetmen, barolar nezdinde yap ılacak
avukatlık staftnın yapıliş amacı ile biçim ve yöntemlerinin
belirlenmesini kapsamaktad ır.
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Hukuki Dayanak

TÜRKIYE
BAROLAR
BiRU Ğİ

Madde 3. Bu Y6netmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 saAvukatlık Kanununun 23 üncü maddesi gere ğince düzenlenmiştir.

AVUWLIK y ı l ı

-

STAJ

YONETMEI İĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
Staja Başvurma ve Staj Listesine Yazılma
Başvurma
Madde 4. Avukatlık stajını yapmak isteyen aday, baroya dilekçe ile ba şvurur.
Dilekçeye aşağıdaki belgelerin as ılları ile onanmış ikişer örneğinin eklenmesi zorunludur.
a. Nüfus cüzdanı,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin
bitirildiğini gösteren belge veya lisans diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar aynca, Türkiye hukuk faktilteleri program ına göre eksik kalan derslerden ba şarılı sınav vermiş olduklarmı belgelemek zorundad ırlar.),
c. Stajyer listesine yazılmak için ba şvurulan baronun
bölgesinde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi,
d. Stajyer adayının Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ve 5 inci maddesinde yaz ılı avukatlığa
kabule engel hallerinin bulunmad ığına dair imzal ı bildiri kağıdı,
e. Avukatlı k Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendin236
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de yazıh hükümlülüklerinin bulunmad ığına dair arşivli
adli sicil belgesi,

TÜRKIYE
BAROLAR
B İ R Lİİ

f. Başvurduğu baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı diizenlenmiş, stajyer aday ının durumu hakkmda avukatlik meslek ilke ve kurallanna uyacağı düşüncesini içeren bildiri kağıtları,
g. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenleıımiş sağlık raporu.
Belgelerde eksikliği bulunan adayın başvurusu eksik
belgeler tamamlanıncaya kadar işleme konulmaz.
İnceleme
Madde 5. Başvurma dilekçesinin kabulüyle birlikte
Baro Başkan
ı levhada yazılı avukatlardan birini, stajyer
adaymm avukatl ık mesleğine kabul için gerekli nitelikleri
taşıyıp taşımadığı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığmı araştırmak ve sonucu hakkında rapor
düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, geçerli özrü dışmda bu görevi kabul etmek ve en geç on beş gün içinde rapor vermek
zorundadır.
Baro, adaym başvurusunun incelenebilmesi için gerek
duyduğunda, avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığıru araştırma amacıyla, sosyal güvenlik kuruluşlanndan ve adaym özelliğine göre ilgili kişi veya kuruluşlardan bilgi isteyebilir.
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TÜRKİYE
Sağlık incelemesi
BAROLAR
Madde 6. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) benBİRLİĞİ
AVOWUK dinde belirtilen rapora rağmen, baro, stajyer aday ınm göSA revini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel, vücutça
YON[TM[U Ğ I ve akılca malullüğü bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla sağlık incelemesine başvurabilir. Sağlık incelemesi
resmi bir hastanenin sa ğlık kurulu tarafından yapılır.
ilan
Madde 7. Başvurma dilekçesinin kabulü ve işlemlerin
tamanılanmasından sonra stajyer adayının isteği ilan edilir. İlanm, işlemlerin tamamlanmasmdan itibaren en geç
on gün içinde yapılması gerekir. ilan süresi on be ş gündür. han, fotoğrafı bir yazını
n baronun ve Adalet Komisyonunun bulunduğu adliye binasmın uygun bir yerine
asılmak suretiyle yapılır. İlanın asıldığı ve indirildiği günler baro tarafından bir tutanalcla tespit edilir.
itiraz
Madde 8. Adaym stajyer listesine yazılma istemine
karşı, her avukat veya stajyer yahut di ğer ilgili kişiler itiraz edebilirler.
itiraz dilekçe ile yapılır. itiraz eden dilekçesine kimliğini ve açık adresini yazmak zorundad ır. Dilekçeye itiraz
nedenleri yazılıp, varsa kanıtları da ekler.
Karar
Madde 9. Yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, Avukatl ık Kanununun 19 ı.mcu
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maddesinde belirtilen rapor ile dosya içinde bulunan bel- TÜRK İYE
n stajyer listesine BARO4R
geleri göz önünde bulundurarak adayı
yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir.
Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örne ği de incelenmek üzere dosyası ile o yer Cumhuriyet Savcılığına YÖNETMELİĞİ
verilir.
Bu karar aleyhine, baro yönetim kurulu üyeleri karann verildiği toplantıya katılıp katılmadıklarma bakılmaksızın, karar tarihinden itibaren, o yer Cumhuriyet Savc ın kendisisı kararın kendisine verildiği, ilgilisi ise kararı
ne tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Birinci fıkrada yazdı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep
reddedilmiş sayılır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdi ği kararlar, Adalet Bakanl ığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay
i veya karar onaylaniçinde Bakanlıkça karar verilmediğ
dığı takdirde kesinleşir. Ancak, Adalet Bakanl ığı uygun
bulmadığı kararlan bir daha görü şülmek üzere, gösterdiği gerekçesi ile birlikte, Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderin. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kunılunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiğ
i takdirde onaylanmış, aksi, halde onaylanmamış sayılir; sonuç Türkiye Barolar Birli ği tarafından Adalet Bakanliğına bildirilir.
i
nın yukandaki fıkra uyannca verdiğ
Adalet Bakanlığı
kararlara karşı Türkiye Barolar Birli ği, aday ve ilgili baro;
Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerii tarafından verilen kararlara karne Türkiye Barolar Birliğ
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TÜRKİYI
BAROLAR

şı ise, Adalet Bakanl ığı, aday ve ilgili baro, idari yarg ı merciine başvurabilir.

BIR [İĞi
AVUWUI<
STAJ

Türkiye Barolar Birliğine Gönderme

YÖNEIMFLİĞİ

Madde 10. Aday ın başvurusu ve ba şvurusıma eklediği belgelerin birer örneği, baro baş kan tarafmdan onaylanarak Türkiye Barolar Birli ğine gönderilir. Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinin iki ve üçüncü f ıkralarında yazılı hallerde, aday ın yanında staj yapacağı avukatm yazılı
oluruna ait belge aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mahkemelerde Staj
Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj
Madde 11. Stajyer listesine kayd ı kesinleşen aday, baro
bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde staj
yapmak istiyorsa, barodan alaca ğı belge ile o yer Adalet
Komisyonu Ba şkanlığına başvurur.
Staj Sıra ve Süreleri,
Madde 12. Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, a şağıdaki sıra ve sürelerde yap ı lır;
a. Cumhuriyet Savc ılıklannda bir ay,
b. Ağı r ceza mahkemesinde bir ay,
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1ÜRiYE
BAROLAR
BİRUGİ
AVTTUK

c. Asliye ceza mahkemesinde on be ş gün,
d. Sulh ceza mahkemesinde on be ş gün,

e. Sulh hukuk mahkemesinde on be ş gün,
f. Asliye hukuk mahkemesinde (ticaret, i ş, tapulama YÖNFIMEL İĞİ
dahil) bir buçuk ay,
g. icra tetkik ve icra dairesinde bir ay.
Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı
değiş tirebilir ve stajyerin iste ği üzerine ticaret, iş veya tapulama mahkemesinde staj yap ılmasını sağlar.
Staj yapılan baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri
varsa; staj, Cumhuriyet Savc ılıkları ile idari yargı merciinde on beşer gün olarak yapılır.
Stajın Yapılişı
Madde 13. Staj; baronun, Cumhuriyet Savc ısmın ve hakimin denetiminde yap ılir. Stajyer, staj eğitim programı m aksatmadan; duru şmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüş ülmesinde ve yazilmas ında haz ır bulunur. Kendisine verilen dosya ve kararlan inceler ve rapor
hazırlar.
Stajyerler kendilerine verilen i şlerden sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri, stajyerler ve i ş sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Stajyer meslek onurunu zedeleyecek davran ışlardan kaç nımak zorundadır.
Adliyede yapı lan staj dönemi için, mahkeme ve adalet
dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam
çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafından
her gün imzalanı r. Staj eğitim çalış malan veya baroca dü241
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zenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler
nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan stajyer,
IR
özrünü belgelemek koş uluyla imza yükümlülü ğünden
AVUMK
STAj kurtulur. Staj sonunda devam çizelgesi Cumhuriyet Sa yYÖNErMEÜ Ğ1 cısı veya hakim tarafından devam yönünden onaylanır.
Staj kesintisiz olarak yap ılır. Stajyerin hakl ı nedenlerle
devam edemediği günler Avukatl ık Kanununun 23 üncü
maddesinde belirtildiği şekilde tamamlattırılı r. Nakli nedenlerin kan ıtlannası stajyerin yükümlülü ğündedir.
Stajm yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu ba şkanı
ve baro başkanı haklı bir engelin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avııkahn da görüşünü alarak stajyere
otuz günü geçmemek üzere izin verebilir.
Adliyede yapı lan staj dönemi için, bu Yönetmeli ğin 12
nci maddesinde belirtilen sürelerin her birinin bitiminde;
stajyerin varsa devam etmedi ğ i günleri, stajyere verilen
görevleri ve stajyerin genel olarak ilgi ve ba şarı derecesi
ile meslek ilke ve kurallarına yatkınliğını belirten iki nüsha rapor düzenlenerek, biri Adalet Komisyonuna di ğeri
barosuna gönderilir.
rÜRKEYI

BAROLAR

Mahkemelerde yapı lan staj sırası nda staj kurulu, yoksa
yönetim kurulu staj ı denetler ve gözetir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avukat Yanı nda Staj
Avukat Yanı nda Staj
Madde 14. Avukatl ı k stajının kalan altı ayı, staj yapılan
baro levhasına kayıtlı, meslekte en az be ş yıl kıdemli (bu
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beş yıllık kı dem hesabı na Avukatlı k Kanununun 4 üncü TÜRKtYE
maddesinde yanlı hizmette geçen süreler dahildir) ve ba- BAROLAR
GI
ğımsı z bürosu olan bir avukat yan ında yapı lir. Avukatlı k J1YLtK
ortaklı klannda, bu Yönetmelikteki ko şullan taşıyan ortak STAJ
YÖNGMEÜ İ
avukat bulunması halinde staj yap ılabilir.
Engel Durumlar
Madde 15. Yanı nda staj yapılacak avukat hakkında
avukatlığ a engel bir suçtan dolay ı son soruşturma açılman geçmiş beş yıl
sma karar verilmemi ş olması veya avukatı
içinde disiplin kurulunca verilmi ş kesinleşmiş bir kararla
para veya işten çıkarma cezalanndan biri ile cezaland ınimamış olması gerekir. Yanında staj yapı lmakta olan avukatın, Avukatlı k Kanununun 15 inci maddesi gere ği disiplin kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde i şten yasaklanmaında
sı halinde, baro ba şkanı stajyerin hangi avukatm yan
staja devam edeceğine karar verir.
Avukat Yanı nda Staja Başlama
Madde 16. Avukat yan ında staja ba şlayabilecekleri
Adalet Komisyonunca bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve olurlar ını aldıklan avukat yanında staja başlarlar.
Baro yönetim kurulu, avukat yanında stajm başlamanda, staj eğitim programı hakkında bilgi
sına ilişkin yazısı
vererek, stajyerin eğitim programına katılmasının sağlanması m ister ve stajm Yönetmelik ilkelerine uygun yap ılması için alınması gereken önlemleri, uygulanmas ı gereken staj eğitim ve değerlendirme kurallar ını bildirir.
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TÜRKİ YE
Avukatı n Yükümlülüğü
BAROLAR
Madde 17. Avukat, stajyerini hukukun üstünlü ğü ilkeBiR Ğİ
AVUKAJUK sine, meslek ilke ve kurallanna ba ğlı , hukuk bilgilerini 50SA mut olaylara uygulayabilecek nitelikte, ba
ğımsız ve Özgür
YONETMELI Ğ I bir avukat olarak yeti
ştirmekle yükün ılüdür.
Bu yükümlülük kapsam ı nda avukat, stajyeri Avukatlı k Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen duru şmalara ve cezaevi gÖrü şmelerine birlikte gitmek, mahkemeler ve idari makamlardakj i ş leri takip etmek, dava dosyalann Ve yaz ış malan düzenlemek imkan ı
nı sağlayarak
eğitir. Stajyere bu i şler d ışı nda bir iş yüklenemez.
Avukat, stajyerin baro e ğitim çalışmalarına katılmasını, devamını ve ba şarısını denetlemekle yükümlüdür.
Stajı n Yapılışı
Madde 18. Stajyer, staj e ğitim çal ışmaları n aksatmamak ko ş uluyla, avukatla birlikte duru ş malan izler. Avukatı n yazılı olur vermesi halinde bizzat Avukatl ık Kantmunda belirtilen mahkemelerdeki duru şmalara girer. Mahkemeler ve idari makamlardakj i ş leri takip eder.
Dava dosyalarını hazırlar, gerekli ara ştırmaları yapar, yazışmaları düzenJer, icra takipleri yapar, takip hukukunun
aşamalanna eylemli biçimde kat ılır. Stajyer staj ını yaparken meslek ilke ve kuralları na ve Yönetmelikte yer alan
kurallara uygun davranırı akla yükümlüdür.
Staj kesintisiz yap ılı r. Stajyerin staj ı sırasında haklı nedenlere dayanarak devam edemedi ği günler, engelin kaikması ndan sonraki bir ay içinde ba şvurması halinde; mahkemelerde staj s ırası nda Adalet Komisyonu ba şkanının ve avukat yan ında staj sırası nda ise baro yönetim
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kurulunun kararı ile tamamlattınlir. Aynca baro başkan,
haklı nedenlerin bulunması halinde, yanında staj yaptığı
avukatın ve staj kurulunun da görüş ünü alarak staj yere
otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.
(İptal: Dan ış tay 8. Dairesi'nin 17/9/2003 tarih ve E. 200W
638, K. 20021334 sayılı kararı ile.)

Stajyerin Yapabileceği işler
Madde 19. Stajyer, avukat yan ında staja başladıktan
sonra, avukatı n yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra
tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruş malara girebilir ve icra müdürlüklerindeki i şleri yürütebilir.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile sona erer.
Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile
dava dosyalarından fotokopi ve benzeri yollarla örnek alabilir.
Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın,
dava ve takip dosyalannı inceleyebilir.
Raporlar
Madde 20. Yanında staj yapı lan avukat, ilk üç ayin bitiminde ve staj süresinin sonunda birer rapor verir. Son
rapor kesin rapor olup, raporlarda stajyerin staja devamı,
mesleki ilgisi, meslek ilke ve kurallanna yatkml ığı, kabı.
dığı duruşmalar, yetki belgesi ile yürüttüğü işler, yaptığı
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TÜRKİYE araştırmalar ile uygulamalar ve benzeri çal ışmalar değerBAROLAR lendiriir.
BIRUĞI
AYUMrUK
STAJ
Denetim
YÖNETME[i Ğ i
Madde 21. Baro yönetimi, staja ba şlama veya staja ba şlanılan avukatın değiştirilmesi konusunda; yanında staj
yapılacak avukatı
n bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı, büro olanaklann
ın stajyerin eğitimine elverişli olup olmadığı hakkında karar vermeye yetkilidir. Aynca, baro yönetim kumlu veya yetki verilmesi halinde staj kumlu, staj ın devamı süresince stajyerin, bu Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen e ğ
itim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Staj Eğitimi
Baronun Staj Eğitim Görevi
Madde 22. Her baro, kendi örgütsel olu şumu içinde,
stajyerin, Özgür, ba ğımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunlan hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kuralları
na uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaş mak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yeti ştirmek için staj eğ
itimi çalışmaları yapar.
Barolar, Avukatlı k Kanunu ve Yönetmelik hükümleri
ile kendilerine verilen staj eğitim görevinin; bilimsel ilke-
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lere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amac ı yla TÜRKiYE
staj eğitim birimleri oluşturabilirler. Bu birimlerin kurulu- BAROLAR
şu, işleyişi, yetki ve sorumluluklar ı ile benzeri konular her
baronun kendi genel kurulunca bu Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edeceği iç yönetmeliklerle belirlenir.
YÖNETMELİĞİ
(Mülga: RC 11312006-26095)
Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek e ğitim,
avukat yanında yapılan staj süresinden sayılır ve stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendirilemez.
Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri
Madde 23. Avukatlık stajının bu Yönetmeliğin amaç
maddesine uygun bir şekilde yapılabilmesi, stajyerin avukatlık hukuku ve meslek kuralları bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallannı somut olaylara uygulayabilme yeterliliklerini arttırma avukatlık staj eğitiminin temel ilkesidir.
Bu ilke doğrultusunda staj e ğitim birimlerinde bir y ı llık avukatlık stajı süresi içinde önceden hazırlanan ve duyurulan yıllık eğitim programı dahilinde en az yüz yirmi
saatlik bir staj eğitimi verilir. Bu eğitim süresinin en az altmış saati düzenli olarak meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına ayrılır.
Bunları
n dışında barolar, staj e ğitiminin nasıl yapılacağını, hangi konulardan olu şacağını yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak, çıkaracaklan iç yönetmelikte gösterirler. Aynca seminer çal ışmaları yapılır. Panel, sempozyum gibi kültürel etkinlikler düzenlenir.
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TÜRKiYE
Staj Kurulları
BAROLAR
Madde 24. Baro Yönetim kurulu, kanun ve yönetmeBiRLİĞİ
AVUK4K lik gereği vermekle yükümlü olduğu staj eğitimini daha
SAJ kapsamlı ve verimli kı labilmek, uygulamada birliği ve kuYONETMfUĞI rumlaşmayı sağlamak için staj kurulu kurmaya yetkiidir.
Staj kurulunun olu şumu, görevlendirme yöntemi ve
baro yönetim kurulu tarafından bu kurula devredilecek
yetkilerin kapsamı, kullanılış biçimi, kurulun çal ışma şekli ve benzeri konular iç yönetmelikte belirlenir. Staj kurulu
üyesi avukatlarm görev süresi üç y ıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü
Madde 25. Stajyerler meslek kuralları na, bu Yönetmelik ve barolar tarafından çıkarılacak iç yönetmeliklere ve
Türkiye Barolar Birliği ilke kararlarma uymakla yükümlüdürler.
Kimlik Belgesi
Madde 26. Staj listesine yaz ılan stajyere barosunca,
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan
seri numaral ı resimli Stajyer Avukat Kimlik Belgesi verilir. Staj bilim belgesinin verilmesi ya da staj listesinden silinme hallerinde verilen kimlik geri al ınır.
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Dosya Tutma Yükünılülüğü

TÜRKİYE
BAROLAR

Madde 27. Staj e ğitim birimlerinde her stajyer için bir B İ RLİĞİ
dosya açılı r. Staj listesine yazılma aşamasına kadar sunu- AVUKATLIK
nda staj- STAJ
lan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşaması
yerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belge YONErME[İ GI
bu dosyada saklanır. Staj eğitiminin tamamlanmas ı ile bu
dosya Baro Yönetim Kuruluna sunulur.
Staj in Uzaması
Madde 28. Mahkeme ve savcılık raporlan ile yanmda
staj yapı lan avukatın raporlannda veya barolar ın staj eğii belirlenen stajyerin stajı, staj kurulutiminde yetersizliğ
nun önerisi ile baro yönetim kurulu karar ıyla altı aya kadar uzatılabilir.
Staj Eğitiminin Tamamlanmas ı
Madde 29. Staj eğitiminin tamamlanmas ından sonra
stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Bu belgenin veitim programına katılmış olması
rilmesi için; stajyerin eğ
gerekir. Aynca katıldığı zorunlu ve seçimlik eğitim çalışmalarından yazılı sözlü arılatı m, hukuksal niteleme, mesna uygunluk yönünden başarılı bulunlek ilke ve kuralları
muş, bireysel çalışma raporunun kabul edilmi ş olması,
avukatliğı mesleğin saygılığma ve bu Yönetmeliğin amaç
maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak yapaca ğına
yönelik kanaat uyand ırmış olması gerekir.

249

Avukatl ı k kanunu

tÜRKİYE
Staj Bitim Belgesinin Al ınması
BAROLAR
Madde 30. Baro yönetim kurulu staj süresini tamamBİRLİĞİ
AVUMTLIK layarak staj e ğitimini bitirme belgesini alan stajyere, staj
STAJ dosyası ndaki belge ve raporlan inceleyerek yeterli bulduYONUIMEUGI ğu takdirde, yapacağı ilk toplantı
da staj birim belgesi verilmesi konusunda karar verir.
Stajrn Nakli
Madde 31. Stajı n nakli mümkündür. Bu konuda Avukatlı k Kanununun 68, 69 ve 70 inci maddelerinin, staja aykin düşmeyen kuralları uygulanı r. Nakil ile gelinen baroda staj eğitimini kı smen veya tamamen ald ığı anlaşılan
stajyerin staj e ğitiminden kı smen veya tamamen muaf tutulması mümkündür.
Staj Listesinden Silinnıe
Madde 32. Avukatl ık stajı için Avukatlık Kanununun
ve Yönetmeli ğin öngördüğü şart ve nitelikleri yitirenler,
esasen bu şart ve niteliklere sahip olmad ıkları staja başladıktan sonra anlaşı lanlar, staj listesinden silinme isteminde bulunanlar, staj ın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanlar, Meslek Kurallarma ve Yönetmelik ile belirlenen
esaslara yazılı uyanya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin adı , baro yönetim kurulu kararı ile staj listesinden silinir.
Baro yönetim kurulunun listeden silmeye dair karan
ile stajyerin itirazı konusunda Avukatl ı k Kanununun 71
inci maddesindeki usul uygulan
ır.
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Geçici Madde 1. Barolarm 1/1/2002 tarihine kadar bu TÜRKIYE
BAROLAR
Yönetmeliğe uygun staj e ğitim programlarını yapmalan B İ RLi Ğİ
zorunludur.AVUKAILIX
STAJ
YÖNETMELI Ğ I

Yürürlük
Madde 33. Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürürlü ğe
girer.
Yürütme
Madde 34. Bu Yönetn ı elik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kumlu yürütür.
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TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
STAJ KRED İ
YONETMELIG
-I

RG: 19/12/2001-24615

TBB STAJ KRED İ YÖNETMEL İĞİ
DİZİNİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel HükUmler
Madde No: Sayfa No:
1.......................259
2.......................259
3.......................259

Kapsam..............................
Amaç.................................
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
STAJ KREDI YÖNETMEL İĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Ilükümler
Kapsam
Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye TIJRI< İ YE
Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile BAROLAR
dağıtım esaslarıru kapsamaktadır.
AYUKhTUK
51M KRED İ
YôNETMEùùi

Amaç
Madde 2. Bu Yönetmeli ğin amacı; kredinin ilke ve koşullan, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri
ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra
arta kalan miktarın avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için barolar ve Türkiye Barolar Birli ği arasında dağıtım ve kullanım esaslanııın belirlenmesidir.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/ 1%9 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereğ
i düzenlenmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKIYE
BAROLAR

Kredinin Kayna ğı

B İ RU Ğ1
AVLIK4TUK
STAJ KREDi
YĞ NEJMEIJĞi

Kredinin Kayna ğı
Madde 4. Stajyerlere verilecek kredinin kayna ğı olan
Staj Kredi Fonu (5K9; avukatlar ın ve Avukatlık Kanununun Geçici 13 ve Geçici 17 inci maddeleri gere ği avukatlık
yetkilerini kullanah dava vekili ve dava talcipçilerinin yetkili mercilere sundulclan vekaletname veya yetki belgelerinin as ıl ve suretlerine yap ıştınlacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden olu ş acak fon ve bunların getirilerinden olu ş ur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kurulu ş lar da vekaletname ya
da yetki belgesi ası l ve suretlerine pul yap ıştırmak zorundadırlar.
Yapıştınlacak Pulun Bedeli
Madde 5. Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştı niacak pulun bedeli, pulun yap ıştırıldığı tarihte yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 say ılı Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname
örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirtilen miktar
kadardır.
Pulların Basımı
Madde 6. Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birli ği tarafı
ndan bastırılır.
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TÜRKİYE
BARO4R
Madde 7. Staj kredi pullarınırı, bedeli karşılığı barola- B İRÜĞİ
ra dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 4UK£LIK
karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yap- S!AJ KRED!..
YONETMELIG İ
tırılması da mümkündür.
Pulların Dağıtımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Miktarının Belirlenmesi
Kredinin Miktar
ı
Madde 8. (Değiş ik: RG 2211012005-25974) Her yıl Ocak
ayı nda, staj kredi fonundan stajyerlere verilecek kredinin
miktarı, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarm belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin say ısı, fonda toplanan para miktar ı göz önünde
bulundurulur.
Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanı r. Belirlenen yeni
miktann önceki dönemden fazla olmas ı durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için öngörülen biçimsel ko şullan yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararland ırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ı lması
Stajyerin Krediden Yararlandır
Kredi Başvurusu
Madde 9. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Krediden yararlanabilmek için herhangi bir baronun
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TÜRKiYE staj listesine yazılmış olmak ve stajyerin, ailesinin mal varBAROLAR l ığı ve aylık gelir durumuna göre, ailesinin katkısıyla staAVUWUK jim yapamayacak mali durumda olması gerekir. Kredi alSTAJ KREDI mak isteyen stajyer, kredi ba şvuru formunu doldurarak
YONEIMELİĞ J diğer belgelerle birlikte listesine yaz ılı olduğu baroya başvurur.
Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birli ğine ivedililde gönderir.
Başvuruya Eklenecek Belgeler
Madde 10. (Değişik: RG 2211012005 -25974)
Kredi başvunısuna;
a. Türkiye Barolar Birli ği tarafmdan belirlenen ba şvuru formu,
b.Staj kredi talebi tanıtım ve mali durum bildirimi formu,
c. Stajyerin staj listesinde kay ıtlı olduğunu gösteren
baro yazısı,
d. Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin
biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili belgelerin yer ald ığı kredi sözleşmesi,
e. Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler,
eklenir.
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Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi

TÜRKİYE
BAROLAR

Madde İİ . (Değişik: RG 22/1012005-25974)

B İ RU Ğİ
AVUKATLIK

Kredi ıstemının koşullara uygurıluğu Tü rkiye Barolar
STAJ KREDİ
Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdi ği üyeleri tara- YÖNETMEL İĞİ
fmdan incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi ba şvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere ve barosuria bildiri. Ret kararlan aleyhine, stajyer tarafmdan, kendisine
yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Türkiye
Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Kredi Süresi
Madde İZ (Değişik: RG 31712002-24804)

Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden
başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadt Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan
süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık
Kanununun 25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması
durumlarmda uzayan süre için kredi verilmez.
Kredinin Ödenmesi
Madde 13. (Değ
i şik: RG 31712002-24804)

Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve
uyuşmazlık durumunda bu dosya içeri ğ
i esas alınır.
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Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye Barolar Biniği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün ko şullarına göre
MU.
hızlı, pratik ve güvenli bir ba şka ödeme sistemine de geçe5W KREDI
yÖNErMEU İ bilir. Kredi ödemeleri staj süresince ayl ık peşin taksitlerle
yapılabileceği gibi fon hesaplarmın müsait olması koşulu
ile üç aya kadar pe şin ödeme de yapabilir. Banka kanal ıyla ödemelerde stajyerin hesab ına yatırılan taksitler yatırildığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.
TÜRKIYE

BAROLAR

Staj in Nakli
Madde 14. Stajyerin, stajmı başka bir baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. Nakli yapan ve
nakil istemini kabul eden barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine en seri iletişim araçları ile bildirirler.

Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapı-.
lan stajyerin barosunun bulunduğu yerdeki bir bankada
açılacak yeni hesapta devam eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi
Durdurma Nedenleri
Madde 15. Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle staj ına ara verdiğ
i hallerde, bu
durum barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildiriur ve stajyere yap ılan kredi ödemeleri durdurulur. Enge264
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11m kalkmasmdan sonra ödemelere kald ığı yerden devam TÜRKiYE
BAROLAR
edilir.
BİRUĞI
AVUMTLIK
Kredinin Kesilme Nedenleri
STAJ KREDi
YÖNETMEliĞİ
Madde 16. (Değişik: RG 24105/2008-26885)

Kredi almakta olan stajyerin, bir ba şka Baroya nakit d ışmdaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja
baş lama amndaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde
bulunurken yaptığı baş vurunun veya beyanlarmı n aksinin ortaya ç ıkması, Avukatlı k Kanunu ve bu kanun gere ği
çıkartı lan yönetmelikler ile meslek kurallar ı nda gösterilen
esaslara uyulmadığınm tespiti, verilen görevlerin yerine
getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamam ı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu
borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden mü ştereken
ve müteselsilen tahsil edilir.
Soruşturma Yap ılması
Madde 17. (Değiş ik: RG 22/10/2005-25974)

Türkiye Barolar Birliği, staj kredi birimi taraf ından,
stajyerin beyanlarmm do ğruluğu resmi kurumlar aracılı ğı ile sonışturulur.
Stajyerin kredi alması na engel bir durum ortaya ç ıktığında, bu engel kayıtlı olduğu baro tarafmdan soru şturulur.
Sonış turma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruş turma sonucu verilen rapor Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebli ğ edilir. Stajyer on gün için265

Avukatl ı k Kanunu

TÜRKİ YE de bu rapora karşı Türkiye Barolar Birliği'ne itiraz edebiBAOI4Ş ur. Türkiye Barolar Birliğ i Yönetim Kurulunca, soruşturAVUKATUK ma sonucuna iliş kin rapor ve varsa stajyerin itiraz ı incelesr*j KREDİ nir. İnceleme sonucu verilen kredinin kesilmesi karar ı keYÖHEİMIIİĞİ
sirıdir.
Kredinin kesilmesine iliş kin karar tarihinde stajyerir ı
kredi borcunun tamam ı muaccel hale gelir.
Soruşturmada, Avukatlı k Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkma ili şkin kurailan uygulan ır.
Soruş turma sonucunda verilen raporda, kredi ba şvurusunun yap ılması aşamasında yapı lan beyanların aksi
saptandığmda stajyer hakkmda disiplin kovu şturması
açılır.
ALTINCI BÖLÜM
Kredi Borcunun Tespiti,
Ödenmesi veya Silinmesi
Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi
Madde 18. (Değiş ik: RG 12/2/2005-25725) Stajyere aylı k olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı, muacceliyet tarihindeki borç miktarı na faiz ilave edilerek tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktan stajyere
ve kefillerine bildirilir. Faiz oran ı 31/12/2004 tarihine kadar yüzde 30 bu tarihten sonra yüzde 10'dur. Faiz basit
faiz olup bir yıllı k süre için hesaplanı r ve Yönetmeliğin 19
uncu maddesinde belirlenen süre içinde borcun tamam ı
ödendiği taktirde faiz talep edilmez.
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Kredi Borcunun Ödenmesi

TÜRKiYE
BAROLAR

Madde 19. (Değiş ik: RG 22110/2005-25974)

8IRLIGI

Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. Bu Yönetmeli ğin 18
inci maddesi uyannca hesaplanarı toplam borç muacceliı geçyet tarihinden itibaren kredi kullan ım taksit sayısın
memek koşulu ile aylı k taksitler halinde geri ödenir. Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce tamamen geri
ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez.
Kredi borcundan, kefiller de mü ştereken ve müteselsilen sorumludur.
Avukatlı k Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılaıı staj süreleri, kredi geri ödeme ba şlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate al ınmaz.
Stajyerin, staj sonras ı avukatlık dışında başka bir mese
leğ girmesi halinde, kredi borcunun tamam ı avukatlık
dışı
ndaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan ödeme kolayl ıklan başka mesleğe girmiş olanlara tanınma.z.
Aylik Taksitlerin Ödenmemesi
Madde 20. Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyan yapılır. Uyanya rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamam ı muaccel hale gelir.
Bu borç muacceliyet tarihinden ba şlayacak yasal faiziyle
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tÜRKiYE birlikte borçlu ve kefillerinden mü ştereken ve müteselsiIAROLAR ]en tahsil olunur.
BIRUGI
AYUIWUK
STAJ KREDI1
Kredi Borcunun Silinmesi
YÖNErMELii
Madde 21. Stajı sırası nda veya geri ödeme süresi içinde
vefat eden ya da çal ış amayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teş ekküllü bir hastanenin sağlı k kurulu tarafından belgelenen borçlulann ödenmeyen kredi borçlar ı silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlan ır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kredilerden Arta Kalan Miktar ın Kullanımı
Kredilerden Arta Kalan Miktar
Madde 22. Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunlann de ğerlendirilmesinden ve ba ğış gibi yollardan elde
edilerek ve fonda toplanan paran ın, dağıtı lan krediden
arta kalan miktan avukatl ı k mesleğine destek ve meslekte
gelişmeyi sağ lamak için kullanılır.
Dağıtım Esasları
Madde 23. Kredi ödemelerinden arta kalan miktar ın
belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birli ğ i tarafından her
yılm Ocak ayı sonunda bir önceki yılı n kesin hesabı çıkarılı r. Yeni dönem pul bedelinin ve olas ı kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalaca ğı anla şılan miktarı n; yüzde 25'i Türkiye Barolar Birli ğinin he-
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sabına, yüzde 30'u da barolar arasmda e şit olarak paylaş - TÜRKİYE
tırılıp baroların hesabı
na yatınlır. Kalan miktar, hesabı ya- BAROLAR
plan yıl sonu itibariyle baro levhas ında kayıth avukat saLIK
yısma oranlanarak barolann hesabına yatırılır.
STAJ KREDI
YÖN HMEIi Ğİ

Kullanım Esasları
Madde 24. Barolar, Staj Kredi Fonımdan aktarılan paranın kullanımı nda; levhalarma kayıtlı avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sa ğlık ve meslek içi e ğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve Türkiye Barolar
Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekle şmesine öncelik
verirler.
Aktarılan miktann ne şekilde kullanılacağı barolarm iç
yönetmeliklerinde belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tebligat Adresi
Madde 25. Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar
ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda
tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yap ılan tebligat geçerli sayılır.
Geçici Madde 1. Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil edilen pul
bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere ve269
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TÜRKIYE
BAROLAR
B İ RL İĞİ

rilecek toplam kredi miktarını karşılamadığı süre içinde
stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.
Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren ba şlanır.

AVUTUK
51M KRED İ
YÖNEJMEU Ğ i

Yürürlük
Madde 26. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 27. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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RG: 30/09/2005-25952

TBB SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ
DİZİNİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayana.k
Madde No: Sayfa No:
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Dayanak........ ............................................ 2 ........................ 277
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu Yönetmeli ğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A maddesi uyannca Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonuyla ilgili usul ve esaslan düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Fonun kurulu şu, yönetimi, görev ve yetkileri, işleyiş ve denetimi, gelirlerinin kullanılması ile Fondan yararlanacak olandan ve yararlanma koşullarmı kapsar.
Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik Avukatlık Kanununun 27/ A
maddesine dayanılarak hazırlanımştır.
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Tanımlar

TÜRKiYE
BAROLAR

Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen;

B İ RliĞİ
SOSYAl

Kanun: 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,

YARDIMLAŞMA
VE DAYAN I ŞMA
FONU
YÖNETMELi Ğ i

Yönetmelik: Türkiye Barolar Birli ği Sosyal Yard ım ve
Dayanışma Fonu Yönetmeliğini,
Fon: Türkiye Barolar Birli ği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunu,
Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunu,
Yürütme Kurulu: Sosyal Yard ım ve Dayan
ışma Fonu
Yürütme Kurulunu,
Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi: Üyelerden
elde edilecek gelirlerin elde edilmesine ili şkin usul ve
esaslar ile Fon kapsammda bulunan sosyal yardımların
yapılmasına ilişkin usul ve esastan düzenleyen Yönergeyi,
Çalışma Yönergesi: Fon Müdürlüğünde ve fon temsilciliklerinde çal ışacak personel ile baro görevli yönetim kurulu üyesinin görev ve yetkilerini ve Fon faaliyetteriyle ilgili tutulacak kayıtlar
ı düzenleyen Yönergeyi,
Çalışma Raporu: Yürütme Kurulunun bütçe dönemi
içindeki Fon faaliyetlerine ve sonuçtarma ilişkin hazırlayacağı raporu,
İş Programı: Yürütme kurulunun bir sonraki bütçe dönemi içinde yapmay ı planladığı faaliyetleri gösterir programı,
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Tahmini Bütçe: Yürütme kurulunca, bir sonraki takvim
yılına ilişkin tahmini gelir ve gider hesaplamalanıu gösterir bütçeyi,

TÜRKİYE

Pul: Avukatların yetkili mercilere sunduğu vekMetnamelere ve yetki belgelerinin asıl ve suretlerine avukatlann yapıştıracağı vekMet pulunu,

YARD 1M LA$A

Vekalet Pulu Satış Hesabı: Barolann aldığı vekAlet pullarının karşılığmın yatınldığı banka hesabını,
Avukat: Baro levhas ına kayıtlı avukatı,
Çalışmayan Avukat: Yard ıma muhtaç oldulclan yönetim kurulunca kabul edilen ve hastalık, yaşlılık veya
malüliyet gibi sebepler yüzünden fiilen mesle ğini sürdüremeyen ve barolarda kaydı olmayan kişileri,
Stajyer Avukat: Baro stajyer listesine kay ıtlı avukat
adayı
nı,
Bakmakla Yükümlü Olunan Eş: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurulu şlanna tAbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan eşi,
Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuk: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurulu şlanna tabi olarak çali şmayan,
buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan onsekiz yaşma kadar, öğrenim görüyorsa yirmibeş yaşma kadar çocukları,
Üye: Fon kapsamında bulunan sosyal yard ımlardan
yararlanabilecek ki şileri,
Sağlık Kuruluşu: Devlet hastaneleri, özel idare ve be279
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TÜRKİ YE lediye hastaneleri, sağlık ocaklan, genel ve özel dal, egiBAROLAR tim, üniversite ve ara ştırma hastaneleri ile 2219 sayılı HuSOSYAl susi Hastaneler Kanunu ve bu Kanuna dayan ılarak çıkaYAROIM[ŞM nian yönetmeliklere göre yatarak veya ayakta hasta tedaVE DAYAMŞPM vi etmek amac ıyla kurulan ve Sa ğlık Bakanlığından gerekli ruhsat alınmak suretiyle faaliyet gösteren kuruluşlar ve
bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşları,
Dayanışma Aidatı: Sosyal yardım kapsamı
na dahil olmak
için üyelerin ödeyeceği tutarı,
Katılım Payı: Yararlanılan sosyal yard ımların karşılığınin Üyeler tarafından ödenen kısmını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, İşleyiş, Görev ve Yetkiler
Temsil ve Yönetim
Madde 4. Fon, Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu, Fonu, Yürütme Kurulunun görü ş ve
önerilerini alarak yönetir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5. Yönetim Kumlu;
a. Yürütme Kurulu üyelerini atar, Fonla ilgili i şlerin
yürütülmesi için sayman üyesini Fon işleriyle görevlendirir.
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b. Fona ait nakitleri, menkul de ğ erleri, menkul ve gayı, kuruluşları ve i şletmeleri yönetir.
rimenkul mallar
c. Fonun yıllık bilançosu ile çal ış ma raporunu onaylar.
ndan hazırlanarak sunulan,
d. Yürütme Kurulu taraf ı
bir sonraki yı l uygulanacak iş programını ve tahmini bütçeyi onaylar.
nması, ba ğış kae. Fon için taşınmaz mallar satın alı
n
alman
malları n satılveya
satı
bul edilmesi, ba ğışlanan
ı n kurulmaması ve bunlar üzerinde her çe şit ayni haklar
nmaz
mallar
üzerinde
ipotek
tesis
edilmesi
ve Fosı, taşı
nun varlığının üyelerin yararı na ve verimli şekilde i şletilı alı r ve iktisadi işletmemesi konuları nda her türlü karar
ler kurar.
t Fon Yürütme Kurulunun önerisi üzerine, bu Yönetmeliğ in 17 nci maddesinde yer alan sosyal yard ımlardan;
1. Sağlı k yardımlarının Fonun tesis edece ği sağlık kuruluş veya kurulu şlarmdan yahut do ğrudan anlaşma yandan al ınması,
pacağı sağlı k kuruluşları
2. Munzam emeklilik yard ımının Yürütme Kurulu tandan oluş turulacak emeklilik sistemi vas ıtasıyla yapılrafı
ı ca üyelere hizmet vermek üzere huzurevi kuması ve ayr
rulması,
3. Sağlı k ve munzam emeklilik yard ımlannın Türkiye'de yerleş ik özel sağlık sigorta şirketleri veya özel emeklilik fondan vasıtası yla, bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlardan birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere alınması
ve sigorta şirketleri ile acente sözle şmesi yap ılması,

281

TÜRKIYE
BAROLAR
BIRUGI
SOSYAL
YARDIM LAŞMA
VE DAYAN I ŞMA
FONU
YÖN ETMEU İ

Avukatl ı k Kanunu

TÜRKİYE
BAROLAR
BIR Lİ G 1
SOSYAL
YARDIM1AŞ M
VE DAYANI ŞMA

konularmda karar verir, üyelerden al ınacak dayanışma aidatı ve katılı m payların
ı n miktar ve esaslannı belirler,
g. Fon uygulama esaslanru içeren Yürütme Kurulunca
hazırlanacak Yönergeleri onaylar.

FONU
YÖNETMELİĞİ

Yürütme Kurulu
Madde 6. Bu Yönetmelikte öngörülen i şlerin yapılabilmesi için, Yönetim Kurulimca aktüerya, sa ğlık sigortası,
finans yönetimi ve benzeri konularda uzman olanlar arasmdan görevlendirilecek dört üye ve Yönetim Kurulunun
görevlendirmiş olduğu sayman üyesinin kahl ımı ile beş
kişilik Yürütme Kumlu olu şturulur.
Yürütme Kurulu çal ışmalarını görevli Yönetim Kurulu
sayman üyesi ba şkanlığında yürütür. Onun yoklu ğunda,
toplantıya üyelerden en ya şlı olan başkanlı k eder. Toplantı ve karar yeter say ısı üç kişidir.
Yürütme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret veya huzur hakk ı ödenir.
Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 7. Yürütme Kurulu;
a. Fonun ve üyelerin yararı na araştırmalar yapar, önetiler geliştirir ve Yönetim Kurulunun verdi ği yetki çerçevesinde; Fona ait nakit, menkul de ğerler, menkul ve gayrimenkul mallar, kuruluş ve iş letmelerin yönetimiyle ilgili gerekli gördü ğü her türlü sosyal ve ekonomik önlemleri alır.
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b. Risk ve verimlilik ilkeleri bak ımından Fon kaynaklarmm rasyonel kullanımına yönelik portföy yat ırımlannı
pMnlayıp gerçekleştirir.

TÜRKIYE

c. Fonun yıllık bilançosu ve çalış ma raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayı na sunar.

YARDIMLAŞiM

d. Bir sonraki yıl uygulanacak olan i ş programı ile
tahminibü tçeyi Yönetim Kurulunun onayma sunar; onaylanan programı tahmini bütçe limitleri içinde uygular.

YÖNETMELI Ğ I

e. Sosyal Yard ım ve Dayanış ma Yönergesi ile Çalış ma Yönergesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onay ına sunar.
f. Yönetim Kurulunca verilen Fon ile ilgili di ğer işleri yapar.
Fon Müdürlüğü
Madde 8. Fon iş lerinin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde bir Müdürlük oluşturulur. Müdür, i şlerin yürütülmesinden Yönetim
Kuruluna ve Yürütme Kuruluna kar şı sorumludur.
Fon işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırılı r. Müdür ve diğer çalışanların
atanma biçimleri, yetki ve sorumluluklar ı ile özlük haklan, Yürütme Kurulunca haz ırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak olan çalış ma yönergesi ile belirlenir. Fonda çalışacak sürekli ve geçici elemanlar Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenerek karaır.
ra bağlan
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Fon Temsilcitiklerj

TùRKiyi
BAROLAR
BIRUGI
SOSYAt
YARDIM IAŞMA
VE D4YANI ŞA
FONU
YÖNETMELi Ğİ

Madde 9. Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, iş yoğunluğu, coğrafi bölge, avukat sayısı ve diğer kı staslar göz önünde bulundurularak, ihtiyaç
duyulduğu takdirde, Fon temsilcilikleri kurulabilir. Te ınsilciliklerin görev ve yetki alan ının hangi baro ya da baroları kapsayacağı kararda belirtilir. Bu karara uygun olarak
temsilcililclerin görev ve yetki alanlar ı, çaliştınlacak personele iliş kin düzenlemeler de çalış ma yönergesinde gösterilir.
Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
Madde 10. Baro Yönetim Kurulları , her seçim dönemini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplant ısında kendi içinden bir üyesini belirleyerek Fonun, baro kapsam ındaki çalışmalarmda görevlendirir ve Yürütme Kurulu Ba şkanlığı na bildirir. Baro görevli yönetim kurulu üyesinin Fon
kapsamındaki çal ışmalarına ilişkin düzenlemeler Çalışma
Yönergesinde gösterilir.
Tutulacak Kayıtlar
Madde 11. Yürütme Kurulunun kararlar ı, onaylı ve
sıra numaralı karar defterlerine yazıJı r ve imzalanı r. Fon
hesapları tek düzen muhasebe esas ına göre hıtulur. Fon
yönetimi ile ilgili tutulacak kay ıtlar, Yürütme Kurulunca
hazı rlamp Yönetim Kurulunca onaylanacak Çal ışma Yönergesi ile belirlenir.
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Fonu yükümlülük altına alacak yazılar, belgeler ile suretlerirıl, birlik saymanı birlik başkam ile, birlik başkanın yokluğunda birlik başkan yardımcılarından biri veya
n
birlik genel sekreteri ile birlikte iınzalar.

Tİİ RK İYF
BAROLAR
BIR Lİ G 1
SOSYAL

YARD 1M [AŞtM
VE DAYANI ŞtM
FONU
YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Denetim
Madde 12. Fon gelirlerinden olan pul bedelleri mali
yönden Say ıştaym denetimine tabidir.
Fon gelir ve harcamalan her yıl Türkiye Barolar Birliği
Denetleme Kurulu tarafmdarı, ayrıca Adalet Bakanl ığı tarafından, Kanunun ek 4 üncü maddesindeki esas ve usullere göre denetlenir.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 13. Türkiye Barolar Birli ği Denetleme Kurulu
en az üç ayda bir Fonu denetlemekle yükümlüdür.
Denetçiler, yı l içinde yapacaklan denetlemeler s ırasında Fon Müdurunden gerekli bilgileri isteyebilir, Fonun
evrak ve kayıtlannı inceleyebiir ve denetlemeye ili şkin
raporlarını Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna yaz ılı
olarak bildirirler.

285

Avukatl ı k Kanunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKIYE
BAROLAR

Gelirler ve Giderler

BIREİ G İ
SOSYAL

Gelirler

YARDIMLA ŞMA
VE DAVA NI ŞN

Madde 14. Fonun gelirleri;

FONU
YÖNETMELi Ğİ

a. Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasırıda sözü
geçen;
1.Pul bedellerinin yarısı,
2.Vekalet Pulu Satış Hesabında tutulan paralann Fona
ait kısmına isabet eden nemalan,
b. Fona yapılacak bağışlar,
c. Fonun sahip oldu ğu mal, kuruluş ve işletmelerden
elde edilen gelirler,
d. Faizler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlan,
e. Üyelerden elde edilecek gelirlerdir.
Giderler
Madde 15. Fonun giderleri;
a. Üyelere bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yardımlar,
b. Fon ihtiyacı için almacak menkul ve gayrimenkuller
için yapılacak giderler,
c. iştirak edilen kuruluş ve iş letmeler için ödenen sermayeler ve ilgili giderler,
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d. Yürütme Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ile Fon Müdürlüğünde ve Fon temsilciliklerinde
çalışanlara verilecek ücretler dhil tüm yönetim giderleri,

TÜRKIYE
BAROLAR
BIR Lİ G 1
SOSYAL
YARDIM I.AŞ!M

e. Vekalet pulu maliyetlerinin yans ı,

VE DAYANI ŞMA
FONU

f. Kira giderleri,

YÖN ETME[i Ğİ

g. Bu Yönetmeli ğin uygulanmasıyla ilgili yapılacak diğer giderlerdir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımlar ve Bütçe
Üyeler
Madde 16. Fon kapsamında sağlanan sosyal yardımlardan avukatlar yararland ınlır.
Ancak, aşağıda belirtilenler de Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu sosyal yardı mlardan tamamen veya kısmen yararland ırılabilir.
a. Avukatın bakmakla yükümlü oldu ğu eşi ve çocuklan,
b. Çalışmayan avukat,
c.Çalışmayan avukatın bakmakla yükümlü oldu ğu eşi
ve çoculcian,
d. Stajyer avukatlar.
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Sosyal Yardımlar

TÜRKİYE
BAROLAR
SIRUGI
SOÇYM
YARD 1M LA Ş A
VE DAYANI ŞMA
FONU
YöNErMF Ğ i

Madde 17. Yapılacak yard ımlar aşağı da maddeler
Mlinde belirtilmiştir. Buna göre;"
a. Sağlik Yardımları; Tıbbi bakı m, tedavi ve cerrahi
müdahaleyi gerektirecek bedeni rahats ızlıkla karşılaşılması durumunda üyelerin sağ liğmı koruma, çal ışma ve
kendi ihtiyaçlarmı görme kabiliyetini yeniden kazand ırma amacı na yönelik ayakta ve/veya yatarak tedavi edilmesini kapsar.
b. Geçici İş Göremezlik Yard ımı; Bu yardım, hastalık,
analık ve olağan dışı hMler nedeniyle yap ılır;
1. Hastalı k Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik
Yard ımı; Avukatın hastalı k, ameliyat gibi sa ğlık sorunlan veya uğradığı kaza sonucu mesleki çal ışmasmı sürdürememesi ve bu sürenin yirmi gün üzerinde oldu ğunu sağlık kuruluşundan alaca ğı raporla belgelemesi durumunda, geçici gelir kay ıplarını n karşılanabilmesi için yap ılacak olan yardımdır.
2. Analık Sebebiyle Yap ı lacak Geçici İş Göremezlik Yardımı : Sadece bayan avukata ve bayan stajyere verilmek üzere, doğum yapması nedeniyle yap ılacak olan
yardımdır,ıı
12

14/8/2009 tarihli ve 27319 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan T813
Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanış ma Fonu Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yapılması na Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, cümlenin ba şında
yer alan "lJ yelere" kelimesi, madde metninden ç ıkarılımştır.
" 14/8/2009 tarihli ve 27319 say ıl ı Resmi Gazete'de yayımlanan TUB
Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanış ma Fonu Yönetmeli ğinde Değişik-
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3. Olağan Dışı Haller Nedeniyle Yapılacak Yardımlar:
Kaza, organ yetmezli ği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi
uzun süreli tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastaliklarda,
durumun sa ğlık raporuyla belgelenmesi şartıyla (1) numaralı alt bentte belirtilen yirmi günlük süre aranmaks ızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.
c. Olağanüstü Yardım: Avukatın yangın, sel, deprem
ve benzeri olaylar nedeniyle bürosu ve/veya meskeninin
kullarıılamayacak hale gelmiş olması ve bunun barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ile belgelemesi durumunda ve aynca Yürütme Kurulunca lüzum görülen
hallerde olağanüstü yardım yapılabilir.
d. Cenaze Yardımı: Avukatın, çalışmayan avukatın ve
stajyer avukatın, vefatı halinde, cenaze masraflarmm karşılanabilmesi için yapılacak yardımdır.
e. Munzam Emeklilik Yardımı: Avukatlık hizmetlerinden emekli olanlara munzam emeklilik yard ımı yapılabilir. Munzam emeklilik yardımı, Fonun kaynakları yeterli
olduğunda, üyelerin sa ğlayacağı dayanışma aidatı ve kanarak yapılır.
tılım payları da dikkate alı

Bjk Yapılmasma Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle. "2) Analık Sebebiyıe Yapilacak Geçici İş Göremezıik Yard ınır Sadece bayan avukata
verilmek üzere, doğum yapmasından ötürü yapılacak olan yard ımdır." şeklindeki (b) bendinin 2. alt bendi, metne i şlendiği şekilde degiştirilmiştir.
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Yardımlardan Yararlanma Yöntemi

TÜR KiYE
BAROLAR
B İ RLİĞi
SOSYAl
YARD 1M LAŞMA
VE DAYANI ŞMA
FONU
YÖNETMEL
İĞİ

Madde 18. Sosyal yard ımlar
ın hangilerinin ve ne nispette olacağı, ödemelerinin ne şekilde yapılacağı, Sağlık
Yardımlarının sını r ve yüzdeleri, Geçici İş Göremezlik
Yardımını n günlük tutan ile azami ödeme tutar ı, Yürütme Kurulunca haz ırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesinde düzenlenir.
Fon kapsamındaki sosyal yardı mlardan faydalanmak
isteğe bağlıdır. Bu yardımlardan, Fon Müdürlü ğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri ula ştırmak ve yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yararlanılabilir.
Üyeler, harcama belgelerini ö deme tarihinden itibaren
bir yıl içinde ilgili fon birimine eksiksiz ibraz etmek zorundadırlar. Yararlanma hakkı , ödeme tarihinden itibaren
bir yıl sonra sona erer.

Tahmini Bütçe ve Uygulama
Madde 19. Fonun bütçe dönemi takvim y ılıdır. Yürütme Kurulu, bir sonraki takvim y ılına ait gelirleri ve yapılacak faaliyetleri esas alarak hazırlayacağı tahmini bütçeyi
en geç 15 Aralı k tarihine kadar Yönetim Kuruluna sunar.
Yürütme Kurulu, bütçe ile ilgili iş lemleri en geç üçer
aylık dönemler itibariyle değerlendirerek, gelişmeler hakkında Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi sunar. De ğerlendirmeler sonucunda tahmini bütçe ve uygulama arasında önemli farklılıkları n ortaya çıkması veya ihtimalinin
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bulunması hMinde, bunun nedenleri, al ınacak önlemler
ve öneriler Yönetim Kurulunun bilgi ve onay ına sunulur.

TÜRKiYE
BAROLAR
B İ REi Ğ i
SOSYAL

YARD 1M LAŞ?M
VE DAYAN İŞMA

ALTINCI BÖLÜM

FONU

Çeşitli ve Son Hükümler

YÖNEtMELİĞİ

Yürürlükten Kald ırılan Hükümler
Madde 20. 9/2/2005 tarihli ve 25722 sayılı Resmi Gazetede yay ımlanan "Türkiye Barolar Birli ği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1. Bu Yönetmelikte belirtilen yard ı mlar
için Türkiye Barolar Birli ği tarafından 1/1/2004 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birli ği Yardım Yönergesine
uygun olarak yap ı lan ödemeler, bu Yönetmelik amaç ve
kapsamı dahilinde yapılmış sayılır ve Fon tarafından Türkiye Barolar Birliğine iade edilir.
Yürürlük
Madde 21. Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yurutme
Madde 22. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Baroi Yönetim Kurulu yun ıtür.
lar Birliğ
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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmelik, avukatl ık hizmeti vermek
üzere faaliyette bulunacak tüzel kişiliği haiz avukatlık ottaklıklannın; kuruluş, işleyiş ve sona ermesine ili şkin kurallan belirlemek amacıyla düzenlenmi ştir. .,
Kapsam
Madde 2. Bu Yönetmelik, Türkiye'de kurulacak avukatlık ortaklıkları ile Türkiye'de salt yabancı hukuklar
ve milletlerarası hukuk konulannda danışmanlık hizmeti vermek üzere yabanc ı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ve mütekabiliyet esasına göre kurulabilecek olan
Yabancı Avukatlık Ortaklıklarını kapsar.
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rülkiyE

Hukuki Dayanak

BAROLAR

Madde 3. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 öncü maddesinin (B) bendi
ORİAKUG İ
gereğince
düzenlenmi ştir.
YÖNETMEUĞİ
BiRUĞİ

AVUWİJK

Ortaklığın Niteliği ve Vergilendirme
Madde 4. Avukatlı k ortaklığmın çalışması meslek çalışması olup, ticari sayı lmaz. Avukatlık ortaklıklarma vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ortaklığının Kurulması
Ortaklık Sözleşmesi
Madde 5. Avukatlık ortaklığı ana sözleşmesinin, Türkiye Barolar Birli ği tarafından düzenlenecek avukatl ık ortaklığı tip ana sözleş mesine (yabancı avukatlık ortaklığı
tip ana sözleşmesine) uygun olarak haz ırlanması ve tüm
ortaklar tarafı ndan imzalanması gerekir. Ana sözleşmede,
Avukatlı k Kanunu ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykin olmamak koş uluyla özel hükümlere de yer verilebilir.'4

Örnekler böıümundeki tip ana sözleşmeıerine bkz.
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Ortaklık Payı

İÜRKiYE

Madde 6. Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her ortak için ayn ayr ı gösterilir. Ortaklar, ortaklığa katılım payı olarak;mesleki faaliyebn gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve emek taahhüt
edebilirler. Taahhüt edilen kat ılım paylan, ortaklığm tescilini müteakip, derhal ve eksiksiz olarak ortakl ığın malvarlığına geçirilir.
Ortaklığın tescilinden sonra; ortaklığa katılım paylannda meydana gelebilecek her türlü de ğişiklik ana sözleşmenin tadil ve tescili ile hüküm ifade eder.
Ortaklığa katılım payı olarak gayrimenkul, araba ya da
hisse senedi gibi menkul de ğerler taahhüt edilmi şse, ortaklığın tescilini müteakip derhal bu tür kar şılıklarm resmi kayıtlarını
n da ortaklığa devri gerekir. Bu tür pay karşılıklannın ortaklık adma kayıt ve tescil işlemleri, kaydın bulunduğu yere, devri yapacak olan ortak ile ortakl ık
temsilcisinin birlikte başvurması ile yapılır.
Başvuru
Madde 7. Avukatlık ortakliğı kurmak isteyen avukatlar; avukatlık ortaklığının kaydedileceği baroya ortaklarm
tünıünürı imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru
dilekçesine iki şer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.
a. Her, sayfası tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış
ortaklık ana sözleşmesi,
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b. Ana sözleşmede ortakl ığa katılım payı karşılığı olataahhüt edilen gayrimenkul için tapu kayd ının, araç
BiRLiÈi
AVUTUK için ruhsainamenin, nakit para için banka dekontunun ve
menkul değere ilişkin belgenin onaylanm ış örnekleri,
ORTAKLıĞı
TÜRKiYE

BAROLAR

YONFİMEIIGI

c. Ortakların baro levhasına kayıtlı olduklanna ilişkin
bağlı olunan barodan alman belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık ortaklığı için
aranmaz)
d. Ortaklann nüfus cüzdanını n (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış örneği,
e. Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;
1. Yabancı sermayeyi te şvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunabilece ğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlü ğünden
alırınıış izin belgesi,
2. Yabancı ortaklann her birinin kay ıtlı oldukları yabancı (ilke barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi
veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığma dair tercüme edilmi ş ve noterlikçe
onanmış belge,
3.Yabancı ortaklann her birinin vatandaşı olduğu ülke
ile Türkiye Cumhuriyeti arası
nda Avukatlık Kanunu ve
Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabanc ı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esas ınm olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısları
n ülkelerinde eşit
koşullarda avukatlık ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ili ş kin ilgili makamlarca verilmi ş belge.
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Karar

TÜRKİYE
BAROLAR

Madde 8. Başvuru dilekçesi ve ekinde yer almas ı gere- BiRUĞ
ken belgeler eksiksiz olarak avukatlık ortaklığının kayıt ve AVUKATI
tescil edileceği baro kalemine teslim edilmedikçe ba şvuru
talebi iş leme konmaz. Baro Yönetim Kurulu, avukatl ık ortaklığının baroya ait Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmast konusunda bir ay içinde karar verir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Yazılma istemi, ancak kanun ve tip ana sözle şmeye aykınlık gerekçesi ile ret edilebilir. Ret kararlan gerekçeli olarak yazılır.
isteğin Kabulü
Madde 9. Avukatlık ortaklığı kurma başvurusu, Baro
Yönetim Kurulu tarafından kanun ve yönetmeli ğe uygun
bulunduğu takdirde, Baro Avukatl ık Ortaklığı Siciline yazılmasma karar verilir.
Baro bu karar doğrultusunda ortaklığı baro avukatlık
ortaklığı siciline kaydeder ve ana sözle şmenin bir örneğini Türkiye Barolar Birliğine gönderir Avukatl ık Ortaklığı
Baro Avukatlık Ortaklığı Sidiline yazılması ile tüzel kişilik
kazanır. Avukatlık ortaklığının, Baro Avukatl ık Ortaklığı
Siciline yazılmasmdan önce ortaldık unvanı kullanılamaz
ve ortaklık adına mesleki faaliyette bulunulamaz.
Avukatlık ortaklığı na, baro avukatlık ortakl ığı siciline
kayıt olduğuna dair bir belge verilir.

303

Avukatlık Kanunu

TÜRKİYE
isteğin Reddi ve itiraz
BAROLAR
Madde 10. Baro Yönetim Kurulu, kanuna ilgili yönetBimà
NİJKATUK meliklere ve tip ana sözle şmeye aykırı bulduğu istemleri reddeder. Istemin reddine ilişkin gerekçeli karar, ortaklı k kurma talebinde bulunan ortaklara ayrı ayrı tebliğ edilir. Ana sözleş mede gösterilen adrese yap ılan tebligat ortağa yapılmış sayılır.
Ortaklar bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on
beş gün içinde; kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Posta masrafı itiraz edenlerden alını r. Talep halinde baro, itiraz tarihini tespit eden
bir belge düzenleyerek ilgilisine verir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi de ğildir.
Baro Yönetim Kurulunun ortaklığın sicile yazılması
isteminin reddi hakkındaki kararları , süresi içinde itiraz
edilmediği takdirde kesinleşir.
Türkiye Barolar Birli ği, itiraz üzerine dosya üzerinde
gerekli incelemeleri yaptı ktan sonra, itirazı kabul veya ret
eder. Türkiye Barolar Birliğ i itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birli ği itirazı
n kabul ya da reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanl ığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığı na ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlık'ça karar verilmedi ğ
i veya karar onayland ığı
takdirde kesinleş ir. Adalet Bakanl ığı uygun bulmadığı kararlar
ı bir daha görüş ülmek üzere gösterdiğ
i gerekçesi ile
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birlikte Türkiye Barolar Birli ğine geri gönderir. Geri gön- TÜRKIYE
denilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kuru- BARÛLAR
BiRÙÈi
lunca Bakanlığ a gönderilmiş olan karardaki şekli ile üçte AVUWUK
iki çoğunlukla aynen kabul edildi ği takdirde onaylarınıış, ORrnIJĞ I
M1
aksi halde onaylanmarnış sayılı r. Sonuç Türkiye Barolar
Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildiriir.
Adalet Bakanlığını n karanna karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ortaklar ve ilgili baro; Adalet Bakanl ığının uygun bulmay ıp bir daha görü şülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birli ğince verilen kararlara karşı ise Adalet Bakanl ığı , aday ortaklar ve ilgili baro, idari
yargı merciine başvurabiir.
Barolar kesinleş en kararları derhal yerine getirmeye
mecburdurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Avukatlık Ortaldıkları

Yabanci Avukatlık Ortakhkları
Madde 11. Yabancı sermayeyi teş vik mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermek isteyen yabanc ı avukatlık ortaklı klan; faaliyette bulunacalcian yer barosuna ba şvururlar. Yabancı Avukatlık ortaklığı , mütelcabiliyet esası sınır
lan içinde Avukatlı k Kanunu ve avukatlı k ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmu ş olmak kaydıyla faaliyette bulunurlar. Yabanc ı avukatlık ortaklığı da kuruluşa ilişkin olarak bu yönetmelik ve Avukatl ık Kanununda
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TÜRKİYE
BAROLAR
B İ RLi Ğİ
4V11K41UK
ORTMLIĞI
YÖNETMELİĞi

belirlenen şartlan yerine getirmek ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
Yabana avukatlı k ortaklıkları, sadece yabancı hukuk.
lar ve uluslararas ı hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sm ırlamanın dışına çıkarak mesleki
faaliyette bulunamaz ve avukatl ı k yapamazlas. Bu s ınırlama; yabancı avukatlık ortaklığında çal ış an Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı ya da yabancı avukatları da kapsar.
Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmayan birden fazla
avukat birlikte ya da Türkye Cumhuriyeti vatanda şı olan
ve olmayan avukatlar birlikte, birinci f ıkrada yazılı koşullarla bir yabancı avukatlık ortaklığı kurmak istediklerinde, Türkiye'de faaliyet göstermek istedikleri yer barosuna başvururlar. Avukatl ı k Kanununda yer alan mütekabiliyet ön ko ş ulu nedeniyle yabanc ı avukatlı k ortaklıklarııun, Türkiye'de yabanc ı hukuklar ve uluslararas ı hukuk
konularında danışmanlı k hizmeti verebilmesi için, yabana ortakları ndan her birinin ülkesinde de Türk avukatlar ına ve Türk avukatl ık ortaldıklanna aynı esaslar çerçevesinde avukatlı k hizmetleri verebilme imkan ını
n tanınmış
olması gerekir.
Avukatlı k Kanunu ve Yönetmelilcte öngörülen ko şullara uygun olarak kurulacak yabana avukatl ı k ortaklığın
oluş turan ortaklann baroya kay ıtlı olması şartı aranmaz.
Ancak, ortakl ığı n, faaliyette bulunaca ğı yer barosunun
avukatlı k ortaklığı siciline kaydolmas ı zorunludur. Aksi
halde ortaklı k unvarn kullan
ı lamaz ve ortakl ık adına faaliyette bulunulamaz.
Yabancı avukatlı k ortaklıkları ve ortakları da Avukat306
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Mc Kanunu, Yönetmelikleri ve Meslek Kurallar ına uymak- TÜRKiYE
BR9I4R
la yükümlüdürler.
BIR Elti
AVUKATUK
ORTAKUGİ
YÖNEIMEUGİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlı k Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi"

Sözleşmenin Kapsam ı
Madde 12- Avukatlı k ortaklığı tip ana sözle şmesi aşağıdaki hususları kapsar:
a. Ortalcların adı soyadı, uyruğu ve açık ikamet adresleri, kayıtlı olduklan baro, baro sicil ve birlik nu ınaralan,
b. Ortaklığm unvanı ve adresi,
c. Ortalclığm süresi,
d. Ortaklık payları,
e. Ortaklar arasındaki ili şkiler ve uyu şmazlıkların
çözümü esaslan,
f. İş ve davalarla ilgili i ş bölümü esasları,
g. Yönetici ortaklann yetkileri,
h. Ortaklığın yönetimi ve temsili,
ı. Ortaklar kumlu,
j. Kurulun görev ve yetkileri,

Ornekler bölümüne bkz.
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TÜRKIYE
BAROLAR
BİRliĞİ
AVtJWUK
ORTAUf
YÖNETMEliĞi

k. Gelir ve giderin payla şılması,
1. Denetim,
m. Ortaklıktan ç ıkma,
n. Ortakliktan ç ıkanlma,
o.Pay devri ve hükümleri,
p. Ortaklığm sona ermesi,
r. Fesih, infisah,
s. Tasfiye
Ortaklık arta sözle ş meleri tip ana sözle ş meye uygun
olarak haz ırlanır.
Ana sözleş meye, Avukatlı k Kanunıma, Yönetnıeljlçlerine, Meslek Kurallanna, hukuka, ahlaka, mesle ğin onuruna ve ba ğımsızlığına aykırı hükümler konulamaz.
Ortaklığın Unvanı ve Adresi
Madde 13. Avukatlı k ortaklığını n unvanı , bir ya da
birkaç ortağm ad ve/veya soyadlar ına avukatlı k ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenir. Ortakh ğm unvanında bulunan isim ve soyadlann ı n sahibi ortağı n ortakiıktan ayr ılması veya ölümü halinde bu ki şinin adı ve/veya soyadını
n ortaklı k unvamnda kalı p kalmayacağı hususu ortaklarca avukatl ı k ortaklığı ana sözleş mesinde düzenlenir.
• Avukatlı k ortaklığı run adresi ortaklık faaliyetlerinin
sürekli olarak yürütülece ği adrestir.
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TÜRKiYE
BAROLAR
Madde 14. Ortaklığı n süresi, ortaklar taraf ından ortak- B İRÜGİ
hk ana sözleş mesinde belli bir süre ile s ırurlandınlabilece- AVUKATLIK
ği gibi, süresiz olarak da düzenlenebilir. Ana sözle şmede
süre konulmadığı hallerde süresiz kurulmu ş sayılır.
Ortaklığın Süresi

Ortaklık Paylar'
Madde 15. Ortaklık payları ve oranları, ortaklar aras ında serbestçe kararlaşhnlabilir. Sözle ş mede aksine düzenleme olmadı kça ortaklann ortaklık payları eşittir. Ortaklık
payları rehin olunamaz.

Pay Devri
Madde 16. Ortaklık payı yalnı zca ortaklara veya avukat olan üçüncü ki şiye devredilebilir.
Ortaklar kurulu pay devrine onay verip vermemekte
serbesttir.
Ortaklar, ana sözle ş me ile her türlü pay devrini süreli
veya süresiz olarak yasaklayabiirler.
Mirasçmm avukat olmamas ı ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağm emeklilik ya da sa ğlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhası ndan silinmesi, meslekten
çıkması veya çıkanlması , ortaklıktaki pay ına haciz konulması hallerinde ortaklık payı gerçek değ eri üzerinden ortaklara ya da ortaklar kurulu karar ı ile avukat olan üçüncü kiş iye devredilebilir. Bedelde anla şmazlı k halinde
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TÜRKIYE Avukatlı k Kanununun 44. maddesinin (B) bendir ıe göre
BAROLAR işlem yapılır.
BiRCi
AVUKATLIK
ORTAKLIGI

YÖNETMELİĞİ

Ortaklar Kurulu
Madde 17. Ortaklar kurulu pay sahiplerinden olu şur.
Ortaklar kurulu ortaklığın en yetkili organıdır.
Ana sözleş me ile ortaklar kurulunun toplantı yer, zaman ve şekli ile toplantı ve karar nisapları serbestçe düzenlenir.
Ana sözleş mede bu konuda bir düzenleme olmamas ı
halinde; ortaklar kurulu, ortaklardan birinin yaz ılı olarak
belirleyip di ğer ortaklara tebliğ edeceği gündemi görüşmek üzere toplantıya çağınlabilir. Ortaklara toplantı günü
ve saati toplantı dan asgari üç gün önce yaz ılı olarak tebliğ edilmiş olmak kayd ı ile ortaklann en az 3/4'ünün hazı r veya temsilen hazır bulunduğu hallerde ortaklar kurulu geçerli olarak toplanm ış sayılır. Eğer bu nisaba ulaşılamazsa ortaklar aynı usulle ikinci kez ça ğınlır ve bu toplantıda hazır veya temsilen bulunan ortaklardan en az iki
tanesinin bulunması yeterlidir. Ortaklar kurulu en az y ılda bir kez Ocak ayı içinde toplanır.
Ortaklar kurulu toplant ısında bir ortak di ğer bir ortağa
kendisini temsil için yetki verebilir. Bir ki ş ide birden fazla
ortağı n temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar d ışında başka
bir kiş i temsilci olarak görevlendirilemez.
Kurul kararları ortaklık karar defterine yazılı r ve katılan ortaklarca imzalanı r. Kararlara muhalif olan ortaklar
muhalefet gerekçelerini yazarak kararlar ı imzalarlar.
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Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri

TÜRXiYE

BAROLAR

Madde 18. Ortaklar kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

B İ RİiGİ
AVİİ KATUK
ORTAKU Ğİ

a. Ortaklığm yönetim ve temsili ile yetkili olan ortaklan belirlemek,
nı belirleb. Yönetim ve temsile ilişkin yetki sınırları
mek,
c. Ortaklar dışmda ortaklikta çalışacak avukatların ve
ın haklarına ilişkin genel kuraldiğer yardımcı elemanlar
ları belirlemek,
nda ortaklığın faaliyetlerine ve iş bölüd. Ortaklar arası
müne ilişkin genel kuralları belirlemek,
ndan hazırlanan
e. Yönetici ortak veya ortaklar taraf ı
tirerek
onaylamak,
bütçeyi aynen veya değiş
f. Ortaklann ayl ık olarak gelirden alacaklan avanslar
n gelişimi için ayrıve yıllık gelirin paylaşımı ile ortaklığı
lacak miktan belirlemek,
g. Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağm
kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,
h. Ortaldıktan çıkmak isteyen veya pay ı haciz edilen
ortağm payının satın alınması konusunda karar vermek,
1. Ortaklarm

ortakl ıktan çı kanlmalan hususunda karar

vermek,
j. Ortaklık faaliyetleri için gerekli olan yat ınmlar konusunda karar vermek,
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TÜRKIYE
BAROLAR
B İ RLİĞİ
AVUWUK
ORTAXUĞ I
YÖNETMELİĞİ

k. Ortaklık ana sözleş mesinde ihtiyaç duyulacak de ğişiklikler konusunda karar vermek,
1. İşin reddi gerekti ği konusunda ortaklardan birinin
talebi olduğunda, bu hususu karara ba ğlamak,
m. Ortakl ık süresi bittiğinde ortakhğm devamına karar vermek,
n. Ortaklığı n feshine karar vermek,
o. Ortaklığı n feshi veya infisahı söz konusu oldu ğunda
tasfiye görevlisini tayin etmek.

Ortaklığın Yönetimi ve Temsili
Madde 19. Ortakl ığı n hangi ortak veya ortaklar taralindan ne şekilde temsil ve ilzam edileceğ i ortaklık ana
sözleşmesinde düzenlenebilece ği gibi, ortaklar kurulunca
alı nacak kararlarla da belirlenebilir. Sözle şme veya ortaklar kurulunca al ınmış kararlarla yönetim ve temsil ile ilgili olarak bir veya birden ziyade orta ğın yetkili kıhnmamış
olması halinde ortaklığın yönetim ve temsilinde tüm ortaklar yetkiidir.
Yönetim ve temsilde yapı lan değişikliğ e ilişkin karann bir nüshası baroya bildirilir ve ortakl ığı
n sicil dosyası nda saklanır.
Yönetim ve temsile yetkili ki ş ilerin imza sirküleri ile
yetkiye iliş kin belgeleri, Baro Ba şkanlığı nca onaylanır.
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Yönetici Ortaklar ın Yetkileri

TÜRlIYE
BAROLAR

Madde 20. Ortaklar kunılunca bir ya da birden fazla
ortak, yönetici ortak olarak seçilebilir.

BtR[i Ğ i
AV1JTLIK
ORT4KLİİ

Yönetici ortakların seçilmeleri, görev süreleri, de ğiştirilme esasları, yetkileri, toplanma zamanlan, toplant ıya
çağırılma şekli ve kararlar için gerekli ço ğunluk nispetleri
ana sözleşmede düzenlenir,
Yönetici ortaklar, kanun, yönetmelikler, ana sözle şme
ve ortaklar kurulunun kararlanna göre ortakl ığm faaliyetlerini yönetir, ortaklığı temsil ve ilzanı eder, Ortaklar Kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.
Ana sözleş me ve ortaklar kurulu karar ı ile yönetici ertaklara ortaklık kar payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir.
Ortaklar kurulu karar ı ile yönetici ortaklann görevine
her zaman son verilebiir, baş ka ortak görevlendirilebilir.
Yönetici ortakların yetkileri, diğer ortaklar ile çalışan
avukatların mesleki bağımsızlıklannı ihlal eder nitelikte
kullamlamaz.
Gelir ve Giderlerin Paylaşılması
Madde 21. Ortaklar öncelikle ortaklığın giderlerini
karşılamakla yükümlüdürler. Ortaklar gelirin payla şımını ana sözleşmede serbestçe kararla ştırırlar.
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TÜRIdYE
BAROLAR
BIR LİG 1
AVUVTLIK
ORTAKLIĞI
YÖNETMELiĞİ

Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve
Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 22. Ortaklar; birbirleriyle, çal ışanlarla ve üçüncü kişilerle olan ili şkilerinde avukatlık mesleğinin onuruna
ve meslek kurallanna uygun davranmak zorundad ırlar.
Ortaklar; birden fazla avukatl ık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığı
n bürosu dışmda büro edinemez ve bağırnsiz olarak dava ve i ş takip edemezler. Aksine davran ışlar
ortaklıktan çıkanlma sebebi olup, ortakl ığın, bu çeşit davranışta bulunan ortak hakkında tazminat hakkı ve Avukatlık Kanununun disipline ili şkin hükümleri saklıdır.
Avukatlık ortaklığında; ortaklarm kendi aralarında ve
ortaklıkla ilgili her türlü uyu şmazliklar, ortakl ık payı devri ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla
aralarında çıkacak anla şmazlıklar, genel hükümlere göre
çözümlenir.16
İş Bölümü
Madde 23. Ortaklar aras ında işlerin takibi ve iş bölümünün ne şekilde yapılıp yürütüleceği ortaklık ana sözleşmesinde serbestçe belirlenir.

M 13/6/2009 tarihli ve 27257 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB

Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıtmasına Dair
Yönetmeliğin 1. maddesiyle, "Avukatlık ortaklığında; ortaklann
kendi aralarmda ve ortakhkıa ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık
payı devri ve intikalinde bedele ili şkin olarak üçüncü şahıslarla aralarmda çıkacak anlaşmazlıklar, Hakem Kurulu tarafından, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir." şeklindeki 3. fıkra, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Ortaklara ve ortakl ıkta çalışan avukatlara tevdi edilen
işler, iş ve dava defterine kayıt edilir.

TÜRKiYE
BAROLAR
BIRA
AVUKATLIK
ORTAKU ĞI

Denetim

YÖN 11M [liGi

Madde 24. Her orta ğın ortaklık hakkında bilgi almaya
ve ortaklığı n defterlerini, iş ve dava evraklannı incelemeye hakkı vardır.
ı n mali
Ortaklar, ana sözleş mede avukatlık ortaklığın
iş lerini denetlemek üzere bir ya da birden çok ki şiden oluş acak bir denetleme kurulu görevlendirirler. Denetleme
kurulunun görev ve yetkileri ana sözle ş mede düzenlenir.
Ortaklıktan Ç ıkma
Madde 25. Arta sözle ş mede aksine düzenleme yok ise
her ortak payını ortaklardan herhangi birine veya birkaç ını haiz bir başka kişiye devna veya ortak olabilme şartları
ıkabilir.
Ortaklıktan çı kmak isteyen
ç
rederek ortaklıktan
ı n değerini, payı devir alaortak çıkma iradesini, payın
cak olanın kimliğini yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağ a bildirim tarihinden itibaren iki
ı
n devri ile ilgili kararın
ay içinde ortakl ık, ortakhk payını
vermezse devire onay verilmi ş sayılır.
(. .
13/6/2009 tarihli ve 27257 say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 3. maddesiyle, "Ortaklann pay devrine onay vememeleri halinde Avukatl ık Kanunu'nun 44. maddesinin (B) bendi ve
Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kumlu Yönetmeli ği hükümleriır." şeklindeki 2 fıkra yürürlükten kald ınlmıştır.
ne göre işlem yapıl
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TÜRKIYE
Ortaklıktan Çıkarılma
BAROLAR
Madde 26. Bir ortak şahsına ilişkin haklı sebeplerin
BİRLİM
AVUKAIUK mevcudiyeti halinde, ortaklar kurulu üye tam say ısınm
ORTAKLIGI
ile ortaklıktan çıkarılabilir.
YÖNEJM[LİGİ 3/4'ünün kararı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaklığın Sona Ermesi
Fesih
Madde 27. Ortaklar, ana sözle şmede aksine hüküm
bulunmadığı takdirde, her zaman ortaklığın feshine karar
verebilirler.
Ortaklığın fesih ve tasfiyesinde, ana sözle şmede hüküm bulunmaması halinde; Avukatl ık Kanunu, Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler uygulan ır."
İnfisah
Madde 28. Avukatlık ortaklığı aşağıdaki sebeplerden
biri ile mürıfesih olur.
a. Ortaklann ortaklıktan çıkması veya çıkarılması, ölümü, mirasçımn avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortakların emeklilik veya sağlık nedenleri ile
18
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13/6/2009 tarihli ve 27257say ıh Resmi Gazete'de yayımlanan TBB
Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 2. maddesiyle, 'Ortakl ığm fesih ve tasfiyesinde, ana
sözleşmede hüküm bulunmamas ı halinde, Avukatl ık Kanunu ve Yöi
netmetik hükümleri uygulamr." şeklindeki 2. fıkra, metne işlendiğ
şekilde değiştirilmiştir.
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avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkaniması, ortaklıktaki payma haciz konulması nedeni ile avukatlık ortaklığındaki ortak sayısının ikinin altına düşmesi,
b. Ana sözleşmede bir fesih sebebi belirlenmesi halinde onun gerçekleşmesi
c.Ana sözleşmede ortaklık için belirlenen sürenin uzatılmamış olması,
d. Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) ben-.
dinin (ali) alt bendinde belirlenen i şlemlerin üç ay içinde
sonuçlandırılmamış olması,
e. Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortaklığı
ile birleşmesi,
f. Avukatlık ortaklığının Kanunun 135 inci maddesinin (5) nolu bendi fıkrası uyarınca avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesi.
Tasfiye
Madde 29. Ortakl ığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi
hali hariç olmak üzere infisah eden ortakl ık tasfiye haline girer.
Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur.
Mesleki faaliyetine devam edemez. Ancak aldığı işleri tamamlar. Tasfiye haline giren ortaklığı
n ortakları bağımsız
olarak mesleki faaliyette bulunabiirler.
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Tasfiye haline giren ortakl ık hakkında gerektiğinde
TÜRKIYE
BAROLAR Avukatl ı k Kanununun 42 nci maddesi hükmü k ıyasen uyBiRÜĞİ
U1wMr.
AVUKATUK
ORTAKUCI
Tasfiye haline giren ortaklığm durumu baro avukatlık
YÖNETMEÜ Ğİ
ortakliğı siciline işlenir.
Ana sözleş mede aynca tasfiye görevlisi atanmas ı için
özel bir usul öngörülmemiş ise tasfiye işleri yönetici ortak
veya yönetici ortaklar taraf ından yapılır.
Ana sözleş me ile atanan tasfiye görevlileri ya da yönetici ortaklar, ortaklar kurulu taraf mdan her zaman azil
edilebilirler.
Pay sahiplerinin birinin talebi ile Baro Yönetim Kurulu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasflye görevlilerinin
yerine yenilerini atayabilir.
Tasfiye görevlisi görevine ba şlar başlamaz ortaklığın
hal ve durumunu tespit eder ve baro yönetim kuruluna
bildirir. Tasfiye görevlisinin durum tespit raporu göz önünarak tasfiye görevlisi için baro yönetim kunılunca
ne alı
kendisine bir ücret takdir edilir. Bu ücretin ödenme şekli baro yönetim kurulunca belirlenir, baro yönetim kurulunun belirlediği bu ücreti, tasfiye halindeki ortaklar payları oranında Baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar. Bu ödemelerin yapılmaması disiplin suçunu
oluşturur.
Avukatlık ortaklığının borçlarmın tasfiyesi şartı ile ortaklar kurulu oy birli ği ile ortaklığa ait menkul ve gayn
menkullerin ortaklar arasında taksimine karar verebilir.
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Tasfiye görevlisi, tasfiye haline geçen ortakl ık leh ve
aleyhine açı lan dava ve takiplere ilişkin her türlü gideri
ortaklık malvarlığı bünyesinden kar şılar.
Tasfiye sonunda, ortakl ığm borçları ödendikten sonra
ortaklığ a ait mevcutlar pay sahipleri arasında paylan oranında dağıtılır.
Tasfiye sonunda tasfiye görevlisinin bildirimi ile ortaklığın Baro Avukat Ortakl ığı Sicilinden terkini yap ılır.
ALTINCI BÖLÜM
Avukatlık Ortaklıklarımn Birleşmesi ve Nakli
Birleşme ve Nakil
Madde 30. Aynı baroya kayıtlı iki ayn avukatlık ortaklığının, her birinin ortaklar kurulunca almacak kararlar ile
ortaklıklardan birinin adı ya da başka bir adla oluştıtracaklan yeni bir avukatl ık ortaklığında birleşmeleri mümkündür. Bu takdirde tasfiye hükümleri uygulanmaz. Birleşme kararı veren her iki avukatlık ortaklığmın hak ve
vecibeleri yeni oluşacak avukatlık ortaklığına intikal eder.
Avukatlı
k ortaklığı, Avukatlık Kanununun 68 inci
maddesine göre nakil isteminde bulunabilir.
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TÜRKIYE
BAROLAR
BiRLİĞİ
AVUWLIK
ORTAKLİĞİ
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YEDİNCİ BÖLÜM
Defterler, Kayıt ve Belge Düzeni
Tutulması Zorunlu Defterler
Madde 31. Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay
defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirba ş defteri tutmak zorundadır. Defterlerin tutulmas ından, ortaklığm yönetim ve temsili ile görevli ortak sorunıhıdur. Avukatlık ortakhğınca tutulması zorunlu olan defterler, Türkiye Barolar Birliği tarafından baslirılır ve barolar aracılığı
ile bedeli karşılığmda temin edilir.
Defterlerin Tasdiki
Madde 32. Ortaklığın tutmakla yükümlü oldu ğu defterlerden gelir-gider defteri ve demirbaş defteri notere
tasdik ettirilir. Tasdik zaman ve usulü 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
Ortaklığın diğer defterler için Baro Başkanlığına yapacağı başvuru üzerine, baro tarafından defterlerin sayfa
adedi belirlenip, tüm sayfaları baro mührü ile mühürlenir.
Tasdike ilişkin olarak iki nüsha düzenlenen tutanaklardan
biri ortakl ık sicil dosyasında saklanır. Tasdik işlemi masrafı karşılığında baro tarafından yapılır.
İş ve Dava Defteri
Madde 33. İş ve dava defterine, ortakl ığa gelen iş ve
davalar geliş tarih ve sıra numarası verilerek kayıt edilir.
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Bu kayı tta; gelen dava ve i şin sahibi, niteli ği, iş ve davanın
önemli aş amalarma ve sonucuna ili şkin bilgiler ve i şi takiple görevlendirilen avukatlar gösterilir.

rÜRKNE

AVUKATUX
ORTAEUG İ
YÖN ETMELI İ

Pay Defteri
Madde 34. Pay defterine, her ortak için ayn bir sayfa açılı r. Ortağrn kimlik bilgileri, pay oran, pay ı devir aliniş ise kimden aldığı, tarihi ve pay devri yaptığında paym kime devir edildiği bilgilerini kapsar. İntikallerde de
gereken bilgiler kaydedilir.
Pay defterine ba ğlı olarak ayrı ca her ortak için bir dosya tutulur. Ortakl ığ a katılım payı ve pay devrine ili şkin
belgeler bu dosyada muhafaza edilir.
Karar Defteri
Madde 35. Ortaklar kurulunun ortakl ı k faaliyetlerine
ilişkin aldığı tüm kararlar tarih ve s ıra numarasına göre
bu deftere yazılı r ve karara katılanlar taraf ı ndan imzalarur. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçesi
yazarak kararları imzalarlar.
Gelir ve Gider Defteri
Madde 36. Ortaklığı n mesleki faaliyet sebebiyle elde
ettiği gelirler, serbest meslek makbuzuna dayal ı olarak bu
deftere kayı t edilir. Serbest meslek makbuzu gelirin tahsil
edildiği tarihte düzenlenir. Ortakl ığm yaptığı tüm gider321
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TÜRKIYE ler de, belgeye dayal ı olarak, gider tarih s ırasma göre bu
DAOI deftere kayı t edilir. Gelir ve gider defterine kay ıtlı olan geAVUWUK ur ve giderin dayana ğı olan belgeler, düzenlendikleri tari- 0RrAKUĞI hi takip eden yı l sonundan itibaren beş yıl doluncaya kaYONETMEIJĞİ dar saklanır. Özel kanunlardakj hükümler sakl ıdır.

Demirbaş Defteri
Madde 37. Ortaklığı n sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mal varl ığının tamamı iktisap tarih ve s ırasma
göre bu deftere kayı t edilir. Amortisman kay ıtları da bu
defterde gösterilir. Menkul demirba şlann y ıpranması ve
kullanılmaz hale gelmesi veya sat ılması halinde usulüne
uygun şekilde kayıhan düşülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Vekaletname
Vekaletname ve Yetki Belgesi
Madde 38. Ortakl ığı n takip edeceği iş lere ait vekalet.
name1r ortaklık adma düzenlenir.
Ortaklık, iş ve davayı takip edecek ortak veya çalışan
avukatlanna usulüne uygun olarak düzenlenmi ş yetki
belgesi verir. Vekaletnamede tevkil yetkisi olmas ı halinde ortaklık, ortakları ve çalış an avukatları dışmda üçüncü
bir avukata da yetki belgesi verebilir. Bu halde de ortakl ığı n kanun ve bu yönetmeli ğe göre müteselsilen sorumluluğ
u devam eder.
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TÜRKtYI
BAROLAR
Madde 39. Ortaklık ad ına iş ve dava takip etmek üzere B İR Ği
alman vekaleinameler, ortakl ı k vekaletname kay ıt defte- AVUWUK
rine; vekalet verenin kimlik bilgileri, vekaletnamenin düzenlendiği notere ait bilgiler, noter yevn ıiye numarası ve
tarihini içerecek şekilde kayı t edilir ve bu kay ıt sfrasına
göre ortaklıkça vekaletnarne as ı llan fihrist ile de irtibatlandırılarak ar şivlenir.
Vekaletnanı e Kayıt Defteri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin Hükümleri ve Son Hükümler
Cezai Sorumluluk
Madde 40. Ortaklı k, ortaklar hakk ındaki disiplin takibatmdan ba ğımsı z olarak disiplin takibinin konusunu
oluşturamaz.
Her bir ortak ve ortakl ılcta çal ışan avukatlar mesleki görevlerinden dolay ı Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallanna uygun davranmak zorundad ı r. Kanun ve Meslek Kurallarına aykırı davrananlar, eylemlerinden şahsen de sorumludur.
Ortağı n ve ortaklıkta çalışanları n disiplin suçu olu şturan iş lem ya da eylemi, ortaklar kurulunun kararı ya da
yönetici orta ğın talimatı ile yerine getirilmi ş ise; ya da ortaklık, Kanuna ve kurallara ayk ırı i şlem ya da eylemleri
itiyat haline getiren ortaklan veya çal ış an avukatları hakı nda gerekli i şlemleri yapmad ığı takdirde, eylemin a ğırk
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TURKIYE
BAROLAR
BiRli Ğ i

lığ ma göre kanında yaz ılı disiplin cezaların
ın muhatabı
olur.

AVUWUK
ORrAKU Ğı

Hukuki Sorumluluk

YÖNETMELİĞ i

Madde 41. Avukatlık ortaklığı , ortağın ve ortaldıkta çaIışaniarm mesleki görevlere ili şkin eylem, iş lem ve borçlarıııdan dolayı bunlarla birlikte mü ş tereken ve müteselsilen
sınırsız olarak sorumludur. Ortakl ığın ilgilisine rücu hakkı
saldıdrn

Yürürlük
Madde 42. Bu Yönetmelilç yay ın ı tarihinde yun ırkiğe girer.

Yürütme
Madde 43. Bu Yönetmelilc hükün- ılerini, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanlann, iş elde etmek için reklam say ılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalannın önlenmesidir. Avukatları
n mesleklerini özen, do ğruluk ve onur
içinde yerine getirmelerini, avukatlık sifatıııın gerektirdi ği
saygı ve gtivene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargınm görünümünü bozacak davran ışlardan kaçımlmasmı sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarmı, avukathk bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava
vekillerini kapsar.
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Hukuki Dayanak

TÜRKİYE
BAROLAR
B İ RLi Ğİ
AVUMTUK
RIKIAM
YASAĞI

Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gere ğince hazırlanmıştır.

YÖN ETM[UĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Büro
Madde 4. Mesleki faaliyetlerin yürütüldü ğü büro; bu
amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte
olmalıdır.
Tabela
Madde 5. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacaklan tabelada; avukatl ık ünvan ile ad ve soyadı, varsa
akademik unvan, büronun bulundu ğu kat ve büro/daire
numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetrnelik'te belirlenenlerin dışı
nda unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe d ışı
nda yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.
Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçmın adı ve soyadı veya sadece soyadı yaı nda "avukatlık bürosu" ibaresinin ve avukathk ortaklin
ğı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığm
adı ve unvanı yanında "avukatlık ortaklığı" ibaresinin de
yer alması zorunludur.
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Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu
binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna,
büro giriş kapılarının yanına asılabilir.
Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullamlabilir.
Tabela (70cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığma ait tabelalar
ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100
cm x 150 cm) ye kadar arttınlabilir.
Basılı Evrak
Madde 6. Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı
evrak, reklam niteli ği taşıyacak aşınlıkta olamaz.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik ünvan, adı ve
soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta
adresleri ile bağlı bulunulan baro ve Türkiye Barolar Birliğ
i sicil numaralar
ı, vergi dairesi ile vergi sicil numaras ı
yer alabilir.
Birlikte çalışma halinde; 'avukatlık bürosu" ibaresi,
avukatlik ortakl ığı halinde "avukatl ık ortaklığı" ibaresi ve
ortakhkta yer alan avukatların ad ve soyadlannın yer alması da zorunludur.
Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında,
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TÜ R K E
BAROLAR
B İ RLi Ğİ
AVUKATLIK
REKLAM
YASAĞ I
YÖNETMEli Ğ i

kartvizitlerinde ve di ğer basılı kağıtlarmda; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlar ını da kullanmaları zorunludur.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve di ğer basılı kağıtta
avukat unvan ve akademik unvan d ışmda; emekli yargıç,
emekli savcı, emekli noter, hukuk uzman, marka-patent
vekili, sigorta uzman ı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki
geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvaniarın kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifas ında ve bu görevleri ile sinirli olmak kayd ıyla kullanabilirler.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını
belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı
bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birli ği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.
Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.
Telefon Rehberi
Madde 7. Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar, telefon rehberinfr" meslekler" kısmına alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarmdan ve
avukatlık ortaklıklarından ayırt edici her hangi bir ifade,
sembol, işaret ve saire kullanmamak ko şulu ile; adı, soya332
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dı, büro adresi, telefon ve faks numaralan, Internet adresi
ve e-posta adresini yayınlatabilirler.

TÜRKİYE

AVUKATLİ K
REKLAM

Medya ilişkileri

YASAĞ I
YONETM[UGI

Madde 8. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;
a. Adres değişikliğini, büro açılışın ve altı ayı aşan ara
vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; avukatlık
ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteli ğini taşımayacak şekilde, gazete ve sair yaz ılı basın yolu ile bir kez duyurabiirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin aynlması ilan yolu ile duyurulabilir,
b. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında
"reklam niteli ğ
inde" yayınlarda bulunamaz, halen ya da
eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlannıış bir
dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi
hareket edemez, davanın hukuki boyutlar ı içinde kalmak
kaydıyla ve zorunlu haller d ışmda yazılı, işitsel ve görsel
iletişim araçları
na ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,
c. Yazılı, işitsel ve görsel ileti şim araçlarmda ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü
davranştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü aç ıklamadan kaçınmak zorundad ırlar,
d. Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danşman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da
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süresiz programlar haz ırlayamaz, sunamaz, yönetemez,
hazırlanmasına, sunulmasma ve yönetilmesirıe katılamazlar,
e. Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken,
gerek yazılı, işitsel ve görsel ileti şim araçlan ve internet ile
ilişkisinde kendisini veya üzerinde çal ışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana ç ıkaramazlar.

internet
Madde 9. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür
ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafı
ndan belirlenen "Avukatl ık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade
etme hakkına sahiptir.
Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek,
müvekkilerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve
bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnzca "av.
fr" uzantılı internet sitesi açabilir. Tabelada, bas ılı evraklannda ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birli ği'nin ya da bağlı bulunduğ
u barosunım
verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatl ık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği
saygı ve güvene aykın olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun
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davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçların
ı ve TÜRKIYE
sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile koninan internet sitesinin geri planmda ki şiselleştirilmiş "sanal AVUITUK
ofis" benzeri uygulamalan kullanabilir. Bu uygulamalar il- REKLM
YASAG İ
gilisirıin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
YONETMEIJGI

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacaklaninternet
sitelerinde;
a.Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabanc ı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaralan, e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmas ını sağlar,
b. İş sağlama amacma yönelik olmamak ve meslekta şlarıyla haksız rekabete yol açmamak kayd ıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime
(keyword) olarak; "adı ve soyadı", "avukatlik ortakl ığı
unvanı", "avukatlık bürosu unvanı", "bulundu ğu şehir
ve kayıtlı olduklan baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak" d ışında bir sözcük ya da
tan
ıtım tümcesi kullanamaz,
c. İş sağlama amacına yönelik ve meslekta şlanyla haksı z rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılannı
kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yön.lendirecek internet kı sa yollan kullanamaz, kullan
ılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.
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Madde 10. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; ülke
içinde ve dışında işbirliği yaptıkları ve başka kentlerdeki
avukatları, ortak avukat bürolanm ve avukatlık ortaklıkları n; irtibat bürosu ve benzeri tan ımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazand ıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.
Yükümlülükler
Madde 11. Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar; salt ün
kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir
girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam say ılabilecek bu tür eylem ve davran ışlarma izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık
Madde 12. Bu Yönetmelik hükümlerine ayk ırılık tespiti halinde barolar tarafından resen soru şturma aç
ılır.
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Yürürlükten Kald ırı lan Mevzuat

TÜRKiYE
B4R04R

Madde 13. 14/11/2001 tarihli ve 24583 say ılı Resmi
Gazete'de yayı mlanan, Türkiye Barolar Birli ği Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kald ırılmıştır.
Geçici Madde 1. 14/11/2001 tarihli ve 24583 say ılı
Resmi Gazete'de yayı mlanan, Türkiye Barolar Birli ği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarmca halen kullamlmakta olan "gen.tr " uzantılı internet adresleri
iş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde "av.tr " uzantılı şekle dönü ştürülür.
Yürürlük
Madde 14. Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürürlü ğe
girer.
Yürütme
Madde 15. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ
ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsanı ve Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri a şmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatl ık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararland ırılmasıdır.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarmca Türın, barolar
i hesabına aktarılan paralar
kiye Barolar Birliğ
arasmda dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendirilecek
avukatlann ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.
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TÜRKİYE
Hukuki Dayanak
BAROLAR
Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 saBİRÜĞi
ADLI y ılı Avukatl
ık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyannYARDIM
ca
düzenlenmiştir
HMEUĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi
Madde 4. Her baro merkezinde, Baro yönetim kumlu tarafı ndan belirlenip görevlendirilecek, yeterli say ıda
avukattan oluş an bir adli yard ı m bürosu kurulur. Baro
Yönetim Kurulu ayrı ca, baro merkezi d ışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı , adli
yardı m bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğ inde, yeteri kadar temsilci yard ımcısı da görevlendiriur.
Adli yardı m bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli
ve 1136 sayılı Avukatlı k Kanununda öngörülen görevler
ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.
Adli yard ı m bürosu ve temsilcileri, i ş lerini adli yardı mdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesinin sorumluJuğunda ve denetiminde yürü türler.
Adli yardı m bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yuru tülebilmesi için adli yard ım ödeneğinden kar şılanmak
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üzere yeterli mekan, büro donan ımı ve personel sağlanır.

TÜRKIYE
BAROI.M

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yard ı m bürosu ve B İ RU Ğİ
temsilciliklerinde e ğitim amacı yla geçici süreli görevler ADU
verebilirler.
YN Lİ
Adli Yardım İstemi
Madde 5. Adli yard ı m istemi, hizmetin görüleceğ i yer
adli yardı m bürosuna ve temsilcililclerine yap ılır. Başvurularda, adli yard ım başvuru formu doldurulur ve adli
yardım esas defterirı e kaydedilir.
Adli yard ı m bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin hakl ılığı konusunda uygun bulaca ğı araştırmayı yapar, gerekti ğinde karar verir. Bu ara ştı rmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşlan, adli yardı m bürosuna ve temsilciliklerine yard ımcı olurlar.
Adli yardı m isteminin reddi halinde istemde bulunan;
tebliğden itibaren on gün içinde yaz ılı veya sözlü olarak
Baro Ba şkanına ba şvurabilir. Baro ba şkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmi ş sayılır.
Adli yardı m görevi serbest çal ışan avukatlara e şitlik ilkesi esaslarma göre verilir.

Adli Yardımı n Yapılışı
Madde 6. a. Adli yard ım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, i şin so345

Avukatl ı k Kanunu

IÜRKİYE

nunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yarar ın %5'irıi baroya
ödeyeceğine; adli yard ı m isteminin haks ı z olduğunun
ADLİ
YARD!M sonradan anla şılması halinde, görevlendirilen avukata
YONETMEU Ğİ
ödenen ücretin iki kah ve yap ılmış masrafları yasal faizleri ile geri verece ğine iliş kin taahhütname ahrur.
BAROLAR

Vekaletname masraf ı adli yardı m fashndan ödenebilir.
Yargı lama giderlerini kar şılayamayacakiar için 18/6/
1927 tarihli ve 1086 say ılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465472 nci maddeleri gere ğince adli müzaheret
talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlik ücreti d ışındaki diğ er yarg
ı lama giderlerini kar şılamak durumundadı r. Aksi halde, adli yard ım istemi reddedilebilir.
Ancak, yargı lama giderlerinin kar şılanamayacağmın
açı kça anlaşılması ve adli yardı m talebinde bulunan ın
haklılığı açısı ndan kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması
halinde, adli yard ı m bürosunun veya adli yard ım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu karar ı yla adli
yardı m fonundan kar şılanır.
Davanı
n reddi halinde iade olunacak harç, adli yard ım
fonuna aktanl ır.
b. Adli yardı m isteminin kabulüyle, gerekli i ş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısını n bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte
görevlendirilen avukata ba şvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yaz ısının, iş e ve ilgiliye ait bil346
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gi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi redde- TÜRKIYE
dilmiş ise iş için zorunlu masraf avans ını n kendisine ulaşmas' ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlü- ADL İ
YARDIM
lüğü altına girer.
YON [1M Eti
n yükümlülüğü, istek sahibiGörevlendirilen avukat ı
nin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler
ile avukatlık ücreti dışı ndaki zorunlu yargı lama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaç ınması ile
sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yard ım bürosuna ya da
temsilciliğine bildirir.
c. Görevlendirmede, avukatlann mesleki faaliyet alanlar
ına ilişkin beyanları dikkate alınır.
d. Görevlendirilen avukat, bu i ş i yapmaktan haklı bir
n çekinınek isterse, görevin kendisine bilneden olmaksızı
dirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o i şin tarifede
belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.
e. Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136
sayılı Avukatlı k Kanunu hükümlerine göre i şi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Ba ğlantı ve iliş ki bulunsa
bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal i şnez.
lemler, görev konusu i ş kapsamında kabul edilı
f. Adli yardı m bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili a şaınalan
izler. Avukat, i şin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zon ındadir. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin
sona erdiğini gösterir belgeleri adli yard ım bürosuna ya
da temsilciliğine iletir.
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TÜRKİYE
BAROLAR

Ödenecek Ücret

Madde 7. (Değiş ik: RG 181222008-2 7084) Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu i ş için
YARDIM
YÖNErMEU asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin üç kat ına
kadan baro yönetim kurulu karan ile pe şin ödenir. Aynı
iş e birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatı
n yerine görevlendirilen yeni avukata
aynca ücret ödenir.
8İ RU6

4011

Ceza davalannda şahsi davacı ve müdahil vekiline,
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kammu gere ğince
yapılacak hukuki yardı mlar için avukatlı k ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.
Yargı tayda görülecek duruşmalı işlerde aynca,
Ankara'ya gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yard ımdan yararlananı n veya vekiinin talebi halinde Ankara Barosundan görevlendirilecek avukat arac ılığı ile Yargıtaydaki duruş ma takip edilebilir.
Tüm masraflar belgeye dayand ırılır. Belgesiz ödeme
yapılamaz.
(Mülga:

RG 20110/2007-26676)

Adli yardı m görevini haklı nedenler dışı
nda tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

Adli Yardı m Bürosunun Gelirleri
Madde 8. Adli yard ım bürosunun gelirleri şunlardır:
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a. Türkiye Barolar Birli ğinden baroya gönderilecek
adli yardım ödeneği,

TÜRKIYE

b. Kamu ve özel kurum ve kurulu şlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yap ılan yard ımlar,

ADLİ

c.Bu amaçla yapılan her türlü ba ğışlar,
d. Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden
olmaksızın hizmeti sonuçland ırmayan avukatlardan geri
alınan ücretler,
e. Taahhütname gere ği ilgiliden alınan paralar,
• f. Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen
harca esas değerin %5'i.

Adli Yardım Bürosunun Giderleri
Madde 9. Adli yard ım bürosunun giderleri şunlardır:
a. Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu yol giderleri, gerekti ğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,
b. Büro personelinin ücretleri,
c.Büro donanımı, kırtasiye, kira ve di ğer giderler.
Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro bütçesinin ayrı bölünılerinde
gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktanlır.

349

BAROLAR
BiRli Ğ i
YARDIM

YÖNETMELI
I
Ğ

Avukatlık Kanunu

TÜRKIYE
BAROLAR
BİRÜĞİ
ADLİ

Adli Yardım Parasını n Barolara Dağıtımı

Madde 10. Türkiye Barolar Birli ği, 19/3/1969 tarihli ve
sayılı Avukatlı k Kanununun 180 inci maddesi uyaYÖNMEU rmca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yard ı m faslına
aktararak, bankada açaca ğı ayrı bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranı n % 10'u Türkiye Barolar Birli ğinin
adli yardı m giderleri ve adli yardı m dengeleme fonu için
ayrılır, kalanı barolara gönderiir.
1136

Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;
a. Her (25) üye avukat için (1) puan,
b. Her (50000) nüfus için (1) puan,
c. Kalkınmada öncelikli yöre barolanna (3) puan eklenerek adli yardı m ödenek puanı saptan
ır.
Puanlamada 0.5'in altmdaki küsuratlar dikkate al ınmaz, bunu aş an küsuratlaı ise (1) puana tamanılanır.
Barolara gönderilecek adli yard ım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
TBB toplam adli yard ım parası x 0.90
x baro adli yardı m ödenek puan ı
Baro adli yardı m ödeneği
Tüm baroların adli yard ım
puanları toplamı
Yı l içinde barolara gönderilmi ş olan ödenekler, y ıl sonunda barolara ayrı ayrı bildirilir.
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Barolar, kendi paylanna dü şen adli yard ım ödeneği- TÜRKİYE
nin yıl içinde bitmesi halinde, adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen ADLI
işleri içeren rapor ile Türkiye Barolar Birli ği adli yardım Y4ROIM
dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Ba- YONETMELI ĞI
rolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, istemin uygun
bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek y ıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki y ıla aktarılır.
Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu
düzenleyerek Türkiye Barolar Birli ğine gönderirler. Türkiye Barolar Birli ğindeki kayıtlar ile bu raporlar esas al ınarak hesap mutabakatları sağlanır.
Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer ayl ı k rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birli ğine
gönderir.
Raporlann Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten
sonra bir sonraki ödeme yap ılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

Adli Yardım Bürolarının Denetimi
Madde 11. Baro yönetim kumlu, adli yard ım bürosu
ve temsilciliklerinin çalışmalarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçileri ayr ıca mali açıdan adli yardım bürosu
ve temsilciliklerini de kapsayan çal ışmalannı, her 2 ayda
bir düzenleyeceğ i raporla, baro yönetim kuruluna bildirir,
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rütkivE
Yürürlükten Kaldırı lan Hükümler
BAROLAR
Madde 12. 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi
BİRUĞİ
ADLI Gazete'de yayımlanan Adli Yardım Yönetmeliği yururlükten
YARDIM kaldırılmıştır.
YÖNMEU
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli
olmak üzere yayırnı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu tarafı ndan yürütülür.
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TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ
MESLEK KURALLARI

1. Genel Kurallar
1. Türk avukatlar
ı, barolann ve Türkiye Barolar Bir- JORk İYI
liği'nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda BAROLAR
kendilerine gerek ki şi, gerek kuruluş olarak düşen görev- BIRLi Ğİ
MESUK
leri baş arma kararına varıruşlardır.
KURAURI
2. Mesleki çalış masmda avukat, ba ğımsızlığı
nı korur;
bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.
3. Avukat, mesleki çal ışması
nı kamunun inancını ve
mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yurutür.
4. Avukat, mesleğin itibarı
nı zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçı
nmak zorundadır. Avukat, özel
yaşantısı
nda da buna özenmekle yükümlüdür.
5. Avukat, yazarken de, konuşurken de dü şüncelerini
olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışması nda avukat, hukulcla ve yasalarla ilgisiz aç ıklamalardan kaçmmand ır.
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TÜRKİYE
BAROLAR
BIR LIGI
MESLEK
KURALLARI

6. Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasmda anla şmazlığm do ğurduğu düşmannda kalmalıdır.
lıkların dışı
7. Avukat, salt ün kazand ırmaya yönelen her türlü gereksiz davraruştarı titizlikle kaç ınmalıdır.
a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteli ğini
taşımayacak biçimde, ilan yoluyla duyurabilir.
b. Avukatm başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhalan reklam niteliği taşıyabilecek aşınlı kta olamaz.
C. Avukat, telefon rehberinde meslekler k ısmında adres yazdırabilir. Bunun d ışında farklı büyüklükte harilere
ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.
d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam arac ı
olmamasma, hukuk bürosu olma niteli ğini yitirmemesine
dikkat ederler.
8. Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.
9. Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmaları na etkili olmamasına dikkat
eder.
Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz.
10. Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde
bulunamaz.
i'nce kabul olunan
11. Avukat, Türkiye Barolar Birli ğ
mesleki dayanış ma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad ır.
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12.Avukat, bürosunun görevin vakar ına uygun biçim- TÜRKIYE
RARqR
de tutulması na çaba gösterir.
BIRIJGI
MESLEK
dan
uzak
kalmak
zonın13. Uzunca bir süre bürosurı
da bulunan avukat, i ş lerine bakacak, müvekkillerini kabul KURALL4RI
edecek meslektaşının adı m barosuna bildirir.
14. Avukat meslek kurulu ş lannca verilen görevleri,
haklı sebepler d ışı nda, kabul etmek zorundad ır.
15. Mesleki çal ışmasırı dan ötürü aleyhine açılan dava
layihasının bir örneğ ini, avukat barosuna verir. Baronun
hukuki anla şmazlıklardaki arabuluculuk teklifini kabul
etmek zorundadır.
16. Avukat, kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda
görmek hakkın haizdir.
il. Yargı Organları yla ve Adli Mercilerle İlişkiler
17.Hakim ve savcılarla iliş kilerinde, avukat, hizmetin
özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde kar şılıklı saygı esasbr.
18. Avukat, daha önce hakim, savc ı, hakem ya da ba şka resmi bir sıfatla incelediği iş te görev alamaz.
19. Hakim ve savcı ile hısımlı k ya da evlilikten gelen
engelleri gösteren, kanun hükmünde yaz ılı derece d ışında
kalan hısımlıklar ve ba şkaca yakınlıldarda, avukat, meslek
onuruna en uygun biçimde takdirini kullanır.
r bir
20.Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesle ğ e yaraşı
k
olarak
mahkemelerde
görev
kılık ve kıyafetle, başlan açı
yaparlar. Duru ş malara, Türkiye Barolar Birli ği'nce şekli
saptanmış cübbe ile ve temiz bir k ıyafetle ç ıkarlar. Erkek
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TÜRKİYE
BAROLAR
BİRLİĞİ
MESLEK
KURALlARI

avukatlar, iklim ve mevsim ko şulları
n ı n elverdiği ölçüde
kravat takarlar)
21.Avukat duruşmayı terk edemez. Ancak ki şisel veya
meslek onurunun zorunlu k ıldığı hallerde duru şmalardan
aynlabilir. Bu durumda avukat derhal baroya bilgi verir.
22. Avukat savunma için zorunlu olmad ıkça davanın
uzaması sonucuna varacak isteklerden kaç ırur.
23.Hakimin reddi, savcı larm ve ba5kaca adalet görevlilerinin reddi veya ş ikayet edilmesi konusunda ve genellikle konu şmalarinda ve yaz ılannda avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aş mayacak biçimde aç ıklar.
Ret veya ş ikayet dileklerinin bir örne ğ i de baroya verilir.
24. Avukat, ilerde tanı k olarak dinlenecek kimselerden,
istisnai olarak baz ı hususlan ö ğrenmek mecburiyetinde
kalmış olursa, onları etkilemiş olma şüphesi altı
na düşmekten kaçmmal ıdır. Avukat, tan ıklara tavsiyelerde bulunamaz, ne şekilde tanıklı k edecekleri veya hakim önünde nası l hareket edecekleri hakk ında talimat veremez.
25. Avukat, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde
ve her türlü mercilerde çalış an görevlilerle olan ili şkilerinde de meslek onuruna ve a ğırbaşlılığma uygun tutum ve
davran
ışların
ı korur.
İİ !. Meslektaşlar Arası Dayarnşma ve İlişkiler
26. Hiçbir avukat, bir meslekta şını n mesleki tutum ve
1
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Türkiye Barolar Birliği'nin 27-28 Mayı s 1989 tarihinde Giresun'da
yapılan XX. Ola ğ an Genel Kurul karanyla de ğiş ik metin.
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davranışları haklcfhdaki düş üncelerini kamuoyuna aç ıkla- TÜRK İYE
BAROLAR
yamaz. Bu yoldaki şikayetlerin mercii yaln ız barolardır.
27.Hiçbir avukat, herhangi bir meslekta şı özellikle ha- MESLEK
sım vekili meslektaşı hakkında küçük düş ürücü nitelikte- KURAlLARI
ki kişisel görüşlerini açı kça belirtemez.
Bir avukat, başka bir avukata karşı asıl ya da vekil s ıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile
bildirir.'
Bu kural, bilgi verme yükümlülü ğü ile bağlı olarak barolarm ve Türkiye Barolar Birli ğ i'nin üçüncü şahıslarm
aleyhine veya üçüncü şahısların barolar ve TBB aleyhine
açacağı davalar için de geçerlidir?
Resmi ya da özel kurulu şlarda bağımlı olarak birlikte
çalış an avukatlar, kadro görevleri ne olursa olsun, adalet
• ve eş itlik ilkelerinden aynlmamaya ve i ş dağıtımı, denetimi ve her türlü iş iliş kilerinde meslek dayanışmasına ve
onuruna uymayan davranışlardan kaç ınmaya özen göstermekle yükümlüdürler.4
28.Bir baş ka baro bölgesinde ilk kez bir davaya giden
avukat, o yer Baro Başkanı 'na nezaket ziyaretinde bulunmaya gayret eder.
29.Bir meslektaşının ölümü veya baş kaca nedenlerle,
Baro Başkanı 'nca görevlendirilen avukat, kabul edilebilir
bir neden göstermeksizin bu görevi reddedemez.
2

Türkiye Barolar Birliği'nin 12-13-14 Ocak 1978 tarihinde Ankara'da
yapı lan Xl. Genel Kurulu'nda kabul edilmi ştir.
Türkiye Barolar Uirtiği'nin 12-13-14 Ocak 1978 tarihinde Ankara'da
yapilan XI. Genel Kurulu'nda kabul edilmi ştir.
Türkiye Barolar Birliği'nin 10-11-12 Ocak 1980 tarihinde Ankara'da
yapı lan XlIl. Genel Kurulu'nda kabul edi ımiştir.
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30. Mesleki çal ışmada avukatlar aras ında usule ilişkin
iş lemlerde ve dosya incelemelerinde dayan ışma gereği saBIRUà
yılabilecek yard ımlar ve kolaylı kla esirgemezler.
MESLEX

TÜRKiYE

BAROLAR

Duruşmaya geç kald ığı için hakkında gı yap kararı alman
avukat hemen gelmişse, diğ er taraf vekili olan avukat, g ıyap
kararının kaldınlmasmı veya düzeltilmesiııi istemek zorundadır.

KURALlARI

Bir başka yerdeki duru şmasına mazereti nedeniyle
gidemeyen avukat, karşı taraf avukatı bir başka yerden
geliyorsa, mazeretini önceden meslekta şma bildirmelidir.
Avukatlar arasında "özeldir" kayd ı taşıyan yazışmalar, yazanın rızası alınmadan açıklanamaz.
31.Avukat hası m tarafın ancak avukatı ile görüşebilir.
(Hasmının avukatı yok ise) avukatı n hasımla teması
zorunlu sını rlar içinde kalı r. Hasım tarafla her temas ından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.
32. Avukat, dava türü ve usulü ne olursa olsun, mahkemeye verdiği layiha ve önemli belgelerin birer örne ğini
(istenmese de) karşı taraf vekili meslekta şma verir.
33. Yan
ına stajyer almay ı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetiş mesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve
olanaklannı hazırlar.
IV. İş Sahipleriyle İlişkiler
34.Avukat, müvekkiline davan
ı n sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açı layabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir.
35.Avukat ayn ı davada, birinin savunması öbürünün
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savunnasına zarar verebilecek durumda olan iki ki şinin
birden vekaletini kabul etmez.
36. Bir anla şmazlı kLa taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yaran çatış an öbür tarafm vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yard ımda bulunamaz.
Ortak büroda çal ışan avukatlar da, yararları çatışan
kimseleri temsil etmemek kural ı ile bağlıdırlar.
37. Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.
a. Tanıklıktarı çekinmede de bu ölçüyü esas tutar.
Avukat, davas ını almadığı kimselerin ba şvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de s ır sayar. Avukatlık sırrının
tutulması süresizdir, meslekten ayr ılmak bu yükümü kaldırmaz.
b. Avukat, yard ımcıları nm, stajyerlerinin ve çal ıştırdığı kimselerin de meslek s ırrına aykırı davranışlanııı engelleyecek tedbirler alır.
38. Avukat, kendisine teklif edilen iş i gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri
açıklamak zorunda bırakılamaz.
Avukat, zamanının ve yeteneklerinin eri şemediği bir
işi kabul etmez.
Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme
hakkı m müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir.
39. İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci
bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat i şi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yaz ıyla bilgi vermelidir.
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TÜRKİYE
BAROLAR
BIRÉ
MESUK

40. Avukat kesin olarak zorunlu bulunmad ıkça, müvekkili adına basma açıklamada bulunamaz. Açlklamalaradalete etkili olmak amacı güdülemez.
41. Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da
kötüye kullanarak, müvekkili zaranna kendisine bir yarar sağlayamaz.

KURAllARI

42.Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans
isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasma, avanstan yapılan harcamalann müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.
43.Müvekkil adına alınan paralar ve ba şkaca değerler
geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.
Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.
44.Avukat, müvekkilinden meslektaşları na yönelecek
sataşmalan önlemeye çal ışır; gerekirse vekillikten çekilebilir.
45. Avukat "hapis hakkı"nı alacağı ile oranh olarak
kullarıabilir.
46.Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür.
47. Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu'na bilgi verir. Bu konuda Baro Yönetim
Kurulu'nun görü şünü bildirme yetkisi vardır.
V. Avukatların Barolarla ve TBB ile ilişkileri
48. Baro Ba şkanlığı , Baro Yönetim ve Disiplin Kuru366
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lu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı, Yönetim Kumlu üyeliği, Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevleri bir kişide birleşemez.
VJ. Yürürlük, Uygulama AJam

İÜRKiYE
BAROLAR
B İ RUG İ
MESLEK
KURALLAR İ

49. Yukarıdaki meslek kurallar ınm sürekli gelişimini sağlamak üzere barolar, Türkiye Barolar Birli ği Genel
Kurulu'na, gündeme ilişkin hükümlere uyma şartı ile yeni
teklifler getirebiir.
50. Yukanda yazılı meslek kuralları, Türkiye Barolar Birliği'nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurul
Toplantısı'nda kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birli ği
Bülteni'nde yayımı tarihinde yürürlüğ e girmesine karar
verilmiştir.
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Avrupalı Avukatlann Tabi Olduğu Meslek Kura ilan
ilk defa, 28 Ekim 1988 tarihinde yapı lan, CCBE Genel
Kurul Toplantısında kabul edilmiş tir. 28 Kas ım 1998,
6 Aralı k 2002 ve 19 Mayıs 2006 tarihlerinde yapı lan
Genel Kurul Toplantı lannda değişiklikler yapı lmıştır. 20
Ağustos 2007 tarihinde yapı lan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında CCBE Tüzüğü'nde yapı lan değ
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1. GİRİŞ

1.1. Avukatın Toplumdaki Görevi
Hukukun üstünlü ğüne saygı esasına dayah olarak ku- AVRUPALI
rulmuş bulunan bir toplumda, avukat özel bir role sahip- AVUMrLARIN
tir. Avukatın görevleri, kendilerine verilen talimatlan ya- TABI OLDUGU
satım izin verdiği sını rlar içinde sadakatle yerine getirLMRİ
mekle başlayı p sona ermez. Bir avukat, kendisine hak ve
özgürlüklerinin savunulması ve sağlanması görevini güvenle verenlerin çıkarları na olduğu kadar adaletin sağlanmasına da hizmet etmek zorundadır. Avukat, müvekkilinin sadece davasını takip etmekle görevli olmayıp, aynı
zamanda onun daııışmanıdı r. Bir toplumda avukatın mesleki işlevine saygı göstermek, o toplumda demokrasi ve
hukukun üstünlüğünün varlığı için zorunlu bir koşuldur.
Dolayısıyla, avukatın üstlendiği görev, ona (bazen birbiriyle çeliş kili göriinseler de) a şağıda sayılanlara karşı çeş itli hukuki ve ahlaki yükümlülükler getirir ve yükler;
Müvekkile,
• Nezdinde müvekkilin davas ını savunduğu veya adına hareket ettiği mahkemeler ve diğer yetkili makamlara,
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AVRUPAli
AVUWLARIN

Genel olarak hukuk mesle ği camiasına ve özel olarak
bu topluluğun her bir mensubuna,

rAB İ OLDU Ğ U
MESLEK
KURALlARI

• Kendi koyduğu meslek kurallanna saygıyla bağlı
olan özgür ve bağımsız bir hukuk mesleğinin var olduu ve bunun devletin ve di ğer çıkar odaklarmın güçleriğ
ne karşı insan haklarınm sağlanması
nda esaslı bir güvence olduğ
u topluma.
1.2. Meslek Kurallarınut Niteliği
1.2.1. Avukatların, bütün uygar toplumlarda vazgeçilmez kabul edilen mesleklerini gerekti ği gibi yürütebilmek
için uyduklan meslek kurallan, tamamen kendi serbest
iradeleriyle ortaya kohulan mutabakatlar ıyla oluşmuştur.
Avukatı
n bu kurallara uymamas ı, disiplin cezalanyla 50nuçlanabilir.
1.2.2. Her baro veya meslek örgütünün bazı kuralları
kendi geleneklerinden kaynaklanır. Bu kurallar, üye devletlerin mesleki örgütlenme biçimlerine ve mesleki faaliyet alanlarına, yargısal ve yönetsel yöntemlerine ve ulusal
mevzuatma göre uyarlanır. Bu kuralların ne ait oldukları koşul ve çevrelerinin d ışına taşınrnaları ne de nitelikleri itibanyla genelle ştirilemeyecek oldukları halde, bunlara
genel uygulanma alanı sağlamaya girişilmesi mümkün olmadığı gibi arzu da edilmez.
Bununla birlikte, her baro ve meslek örgütünün kendi
özel kuralları aynı değerler üzerine kurulmakla birlikte,
çoğu kez ortak bir temele işaret ederler.
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1.3. Kuralları
n Amacı

AVRUPAU
AVUKATLARIN

1.3.1. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'nin TAB İ OWU ĞU
süregelen entegrasyonu ve Avrupa Ekonomik Bölgesi da- MESLEK
hilinde avukatların sınır ötesi faaliyetlerinin giderek s ık- KURALLARI
laşması sonucunda; hangi baro veya meslek örgütüne üye
olurlarsa olsunlar, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde faaliyet gösteren tüm avukatlann, sı
nır ötesi faaliyetleri açısından tabi olacakları ortak kurallann belirlenmesi, kamu ç ıkarından kaynaklanan bir ihtiyaca dönü şmüştür. Bu kurallarm ihdas edilmesinin özel bir amacı da, 77/249 sayılı
Avrupa Ekonomik Toplulu ğu Direktifi'nin 4 ve 7.2 maddeleriyle 98/5 sayılı Avrupa Birli ği Direktifi'nin 6 ve 7.
maddelerinde belirtilen "çifte deontoloji"nin uygulanması
ndan kaynaklanan zorluklarm giderilmesidir.
1.3.2. Hukuk mesle ğini CCBE aracılığıyla temsil eden
kuruluşlar, bu belgede bulunan meslek kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki maddelerde hüküm bulan şu hususlan önerirler:
• Bu meslek kurallannın Avrupa Birliği ve Avrupa
Ekonomik Bölgesi'nin bütün baro ve meslek örgütlerinin
bir ortak uzla şısı olarak kabul edilmeleri;
• Avrupa Birliğ
i ve Avrupa Ekonomik Bölgesi avukatlarının sınır ötesi faaliyetleri açısmdan, ulusal veya
AErye ait düzenlemelere uyum içinde ve mümkün olduğunca kısa sürede fiilen uygulanabilir kurallar olarak kabul edilmeleri;
• Uyum süreçlerinde yapılacak tüm ulusal deontoloji veya mesleki kural değişiklilclerinde göz önünde bulundurulmaları .

375

Avukatlık kanunu

Bu kuruluşlar, ulusal deontoloji ve meslek kuralları nın, mümkün olduğunca i şbu belgedeki kurallarla uyumTAB İ OLDU Ğ U
lu olarak yorumlanma ve uygulanmas ı dileklerini de ifaMESLEK
de etmektedirler.
KURALLARI
AVRUPALI

AVUKARARIN

Bu belgedeki kurallarm avukatların sın
ı r ötesi faaliyetleri kapsamında fiilen uygulanabilir kurallar olarak kabul
edilmesinden sonra, ilgili avukatı n, mensubu olduğu baro
veya meslek örgütünün kurallanna uyma yükümlülü ğü,
söz konusu kuralları n bu belgedeki kurallarla uyumluluğu ölçüsünde sürecektir.
1.4. RationePersona (Ki şi Bakımından)
Uygulama Alanı
Bu kurallar, 77/249 say ılı Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 98/5 Avrupa Birli ği direktiflerinde tanımlanan avukatlarla CCBE'nin yedek ve gözlemci üyesi devletlerin
avukatlarına uygulanacaktır.
1.5. RationeMateriae (Madde Bakımından)
Uygulama Alanı
Aşağıdaki kurallar, bir üye devletin yalnızca kendi sınırlan içinde uygulanmakta olan deontoloji ve meslek kurallannın uyum sürecine konu olması hedefi göz ardı ediln Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik
meksizin, avukatı
ı r ötesi faaliyetlerine uygulanır. Sınır öteBölgesi'ndeki sın
si faaliyet terimi:
nda, diğer üye deva. Avukatlarm kendi devletleri d ışı
letlere mensup avukatlarla yürüttükleri tüm mesleki temaslan ve;
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ndaki üye devletlerin AVRUPAU
b. Avukatı n kendi devleti d ışı
herhangi birinde bizzat bulunarak veya bulunmadan, yü- MUKAUAR1H
rüttüğü mesleki faaliyetleri ifade eder.
KURALEARI
1.6. Tan ımlar
Bu belgede yer alan;
"Üye Devleti" terimi, Avrupa Birli ği'ne üye bir devleti
veya avukatlı k faaliyeti 1.4. madde kapsam ında bulunan
diğer bir devleti;
"Kendi Üye Devleti" terimi, avukatı n avukatlık ruhsaü veya unvan ını aldığı üye devleti;
"Ev Sahibi Üye Devlet" terimi, avukat ın s ınır ötesi faaliyetlerini sürdürdü ğü herhangi bir üye devleti;
"Yetkili Makam" terimi, ilgili üye devletin meslek
kurallan koymak ve avukatlara ili ş kin disiplin kuralları n yürütmekle sorumlu meslek kurulu ş(ları ) veya makam(lar)ini;
"77/249/EEC say ılı Direktif", avukatlar ın hizmetlerini
etkin bir ş ekilde ifa etme serbestisine ili ş kin 22 Mart 1977
tarih ve 77/249 say ılı Konsey direktifini;
"98/5/EC say ılı Direktif", bir avukatı n ruhsatını/yetkisini aldığı devlet dışı ndaki üye devlette mesle ğini sürekli icra edebilmesine olanak sa ğlayan 16 Şubat 1998 tarih 77/ 249/ EC say ılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktifini ifade eder.
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2. GENEL İLKELER

AVRUPAU
AVUKAhAR İ N

2.1. Bağımsızl ık

TABi OLDU Ğ U
MES [E K
KURALRI

2.1.1. Bı r avukatı n yapmak durumunda oldu ğu birçok
görevi, kendi kişisel çıkarlan ve d ış baskılardan kaynaklananlar ba ş ta olmak üzere, onun her türlü etkiden annmış mutlak ba ğımsızlığını gerektirir. Bu ba ğımsızlık, adaletin gerçekleş mesine duyulan güven aç ısmdan bir yargıcin tarafsızlığı kadar gereklidir. Bu yüzden, bir avukat bağımsızlığını n zedelenmesinden kaçnımakla ve ne müvekkimi ne mahkemeyi ne de üçüncü şahı slan memnun etmek kaygısı yla meslek ilkelerinden ödün vermemekle yükümlüdür.

11.2. Bu ba ğımsızlı k, davalar kadar has ımsız işlerde
de gereklidir. Bir avukat ı n, bir müvekkiline; yalnzca ona
kendini be ğ endirmek niyetiyle, kendi ki şisel ç ıkarlarına
hizmet etmek üzere veya d ış baskılarla verdiği danışmanlı k hizmetinin hiçbir de ğeri yoktur.
2.2. Güven ve Dürtisilük
Güven ilişkisi yaln ızca bir avukatı n onuru, dürüstlü ğü
ve açı k sözlülüğünden kuş ku duyulmaması halinde var
olabilir. Avukatlar için bu geleneksel de ğerler mesleki yükümlülüklerdjr.
2.3. Sır Saklama
2.3.1. İfa edilen hizmetin bir gere ği olarak, müvekkilin
başkalanna aç ıklamayacağı şeyleri avukat ına aç ıklaması
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ya da avukatı n kendisine duyulan güven temelinde mah- AVRUPALI
remiyet ta şıyan baş ka bilgilere eri ş mesi söz konusu olabi- MUI!N
lir. Sı rlarm saklanacağmdan emin olunmad ıkça güvenden MESLEK. UGU
bahsedilemez. Sır saklama yükümlülü ğü, avukatı n birin- KURALLARI
cil ve temel hak ve görevidir.
Avukatın s ır saklama yükümlülü ğü, müvekkilin ç ıkanna oldu ğu kadar adaletin gerçekle ş mesine de hizmet
eder. Bu yüzden, s ır saklama yükümlülü ğü devlet tarafmdan özel bir korunmaya tabidir.
2.3.2. Avukat, mesle ğinin icras ı esnasmda edindi ği bütün bilgilerin gizlili ğine saygı gösterir.
nırlı değil2.3.3. Sı r saklama yükümlülü ğü zamanla s ı
dir.
2.3.4. Bir avukat, hizmetin ifas ı sürecinde kendisiyle birlikte çal ış an meslektaşlarının ve yanında çalıştırdığı
herkesin s ır saklama yükümlülü ğ üne uymalarmı sağlar.
2.4. Diğer Baro ve Meslek Örgütlerinin Kurallar ına
Uyma
Sı mr ötesi hukuk hizmeti veren bir üye devlet avukatı,
smır ötesi faaliyet gösterdi ğ i ev sahibi üye devletin meslek
kurallarına uymakla yükümlü olabilir. Avukatlar ı n, herhangi bir mesleki faaliyetin icras ı nda, kendilerini etkileyecek olan bu kurallar hakk ı nda bilgi edinmeleri bir görevdir.
CCBE üyesi kurulu şlar, di ğer avukatlann güncel meslek kurallannın bir suretine CCBE Sekretaryas ı'ndan ulanı
şabilmelerini sa ğ lamak üzere, kendi meslek kurallar ı
Sekretarya'ya tevdi etmekle yükümlüdür.
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2.5. Avukatlıkla Ba ğdaş mayan Faaliyetler

AVRUPAli
AVUWLARIN
rAB İ owuĞ u
MESLEK
KU[L4RI

2.5.1. Avukatlar, i şlevlerini gerekti ği şekilde bağımsız
ve adaletin gerçekle ş mesine uyumlu olarak gerçekle ştirebilmek için baz ı faaliyetleri yürütmekten yasaklanabilirler.
2.5.2. Herhangi bir ev sahibi üye devlet mahkemesi
veya kamu otoritesi nezdinde bir müvekkili temsil eden
veya savunan avukat, söz konusu ev sahibi üye devlet
avukatlannı n yürütemeyecekleri faaliyetleri belirleyen
kurallara uymak zorundad ır.
2.5.3. Mesle ğini bir ev sahibi Üye devlette büro açmak
suretiyle icra eden bir avukat, hukuk mesle ğiyle ilgisi bulunmayan ticari veya di ğer bir işle doğrudan i ştigal etmek
isterse, o Üye devletin avukatlar ı için geçerli olan yasaklara veya avukatlikla ba ğdaş mayan faaliyetlere ili şkin kurallara uyacakt ır.
2.6. Kiş isel Reklam
2.6.1. Bir avukat, verdiği bilgilerin yanl ış ve aldatıcı olmaması, sır saklama yükümltilüğüne ve mesle ğin diğer
temel de ğerlerine aykın olmaması kaydı yla, sunduğu bizmetlerle ilgili olarak kamuyu bilgilendirme hakk ı
na sahiptir.
2.6.2. Bir avukatın 2.6.1. sayılı fı kra hükümlerine uygun olmak ko şuluyla yazılı basın, radyo, televizyon, elektronik ticari iletiş im araçları ve diğer vasıtalarla kişisel reklamını yapması
na izin verilir.
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2.7. Müvekkilin Ç ıkan

AVRUPAU
AVUIRARIN

Bir avukat, bütün yasa hükümleri ve meslek k ı.ırallan- TAB İ OLOUU
na uymak ko şuluyla, müvekkilinin çıkannı her zaman en MESLEK
iyi şekilde gözetmek ve müvekkilinin ç ıkarım kendi veya KURALLARI
meslektaşların
ı n ç ıkarlarmdan önde tutmak zorundad ır.
2.8. Avukatın Müvekkiline Karşı
Sorumluluğunun S ımrı
Bir avukat, müvekkiline karşı olan sorumluluğunun s ımrlannı , kendi üye devleti ve ev sahibi üye devletin yasalarının izin verdiği ölçüde ve tabi oldu ğu meslek kurallanna uygun olarak, kendisi belirleyebilir.
3. MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER
3.1. Vekaletin Kabulü ve Sona Ermesi
3.1.1. Bir avukat vekaletini almad ıkça kimsenin davasını takip edemez. Yine de, herhangi bir ki şi adına hare
ket eden bir avukatı n veya yetkili bir makamı n kendisine vekalet vermesi üzerine, kendisi vekalet almad ığı halde dava takibi yapabilir.
Avukat, kendisine vekalet veren özel veya tüzel ki şinin kimliği, hukuki ehliyeti ve yetkisi hakk ında kuşku duyarsa, söz konusu kişinin kimli ğini, yetkisi ve hukuki ehliyetni belirlemek için makul ölçüde gayret göstermek zorundadir.
3.1.2. Bir avukat müvekkiline sundu ğu temsil ve danış manlık hizmetini zamanı nda, basiretli bir şekilde ve özenle yürütür. Bir avukat kendisine verilen vekaletin gerek-
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AVRUPAU
AVUK4TL4R4
TAB İ OtDUU
MESLEK
KURAllARI

lerirü yerine getirmeyi kiş isel sorumluluğu olarak kabul
eder ve kendisine güvenle tevdi edilen i şle ilgili gelişmelerden müvekkilini bilgilendirir.
3.1.3. Bir avukat mesleki bilgi ve becerisinin yetersiz
kalacağını bildiği veya bilmesi gereken bir i şi, o iş için yeterli bilgi ve beceriye sahip olan ba şka bir avukatla işbirliği yapmaksızın almaz.
Bir avukat iş yoğunluğunu dikkate alarak, zamanında
yerine getiremeyeceği iş ler için vekalet kabul etmez.
3.1.4. Bir avukat, müvekkilini yeni bir avukat bulana
kadar zarara uğrama ihtimaliyle kar şı karşıya bırakacak
biçim ve koş ullarda kendisine tevdi edilen i şi bırakamaz.
3.2. Çıkar Çatışması

3.2.1. Bir avukat, aralar ı
nda çıkar çatışması olan veya
olma riski belirgin bulunan iki veya daha fazla say ıda müvekkile aynı konuda danışmanlı k veya temsil hizmeti veremez, onlar adına hareket edemez.
3.2.2. Bir avukatm iki ya da daha fazla müvekkili arasında çıkar çatışması çıkarsa ve kendisine duyulan güvenin sarsılma tehlikesi veya ba ğımsızlığını n zedelenme ihtimali doğarsa, müvekkillerinin tamamının vekaletinden
çekilmek zorundad ır.
3.2.3. Bir avukatı n yeni bir müvekkili temsil etmesi,
eski müvekkilinin güvenini yitirme ihtimalini do ğuracaksa veya eski müvekkilinin i şleri hakkmda sahip oldu ğ
u
bilgiler, yeni müvekkiline haks ı z bir avantaj sağlayacaksa, avukat, yeni müvekkilin vekaletft ı i üstlenmekten kaçınmalıdır.
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3.2.4. Avukatlar ortaklı k halinde çal ışıyorlarsa, yukarı- AVRUPA(J
daki 3.2.1 ila 3.2.3 numaral ı maddeler bu ortakl ık ve tümII•YTJN
İAB İ OLDUGU
üyelerine uygulartacaktır.
MESLEK
KURALLARI

3.3. Pactum de Quato ütü
(Hasılı Davaya iştirak Sözleşmesi
-Dava Sonucuna Ortakl ık Sözleşmesi-)
3.3.1. Avukatlar pactum de quato litis (dava sonucuna
ortaklık sözleş mesi) yapamaz.
3.3.2. "Pactuni de quato Iitis", bir avukatın, müvekkilin
taraf olduğu bir konuda, o konuyla ilgili bir sonuca ulaşılmadan önce yapı lan ve müvekkilin sonuçta elde edecen bir kısmım avukata
ği parasal veya herhangi bir kazanc ı
ifade
eder.
i
sözleşmeyi
ödemeyi taahhüt ettiğ
3.3.3. Avukatlı k ücreti, davanı n müddeabihiyle oranlı olarak ödenecekse ve bu oran resmi makamlarca onaylanmış bir ücret tarifesine göre ve avukat üzerinde yetkisi
nda belirleniyorsa; bu usul,
olan bir makamın denetimi altı
pactum de quato de litis sayılmaz.
3.4. Ücretlerin Düzenlenmesi
i ücret, müvekkile aç ıkça bilBir avukatın talep edeceğ
dirilmeli, adil ve makul olmalı, avukatın tabi olduğu yasa
ve meslek kurailanyla uyum içinde bulunmal ıdır.
3.5. Alacağ a Mahsuben Ödeme
Bir avukat alaca ğı ücrete ve/veya yapaca ğı harcamalara mahsuben ödeme yap ılması m talep ederse, bu talep
383

Avukatl ı k Kanunu

AVRUPALİ
AVUWL4RIN
TAB İ OLDU Ğ U
MESLEK
KURALLARI

makul bir tahmini ücreti ve olas ı harcamalan geçemez.
Böyle bir ödeme yap ılmad ığı takdirde, 3.1.4. bent hükümleri sakh kalmak üzere, avukat davadan çekilebilir
veya davaya bakmayı reddedebilir.

3.6. Avukat Olmayanlarla Ücret Payla şımı
3.6.1. Bir avukat, tabi bulundu ğu yasa ve meslek kurallarının üçüncü bir ki şiyle iş ortaklığı ve işbirliği yapmasına izin verdiği haller d ışı nda, ücretlerini avukat olmayan
bir kiş iyle paylaşamaz.
3.6.2. 3.6.1. bent hükmü, ölen veya emekliye aynian bir
avukatın iş lerini üstlenen bir ba ş ka avukatın; ölen avukatı n varislerine veya emekliye aynlan avukata ücret, komisyon veya benzer ödemeler yapmas ı
na engel değildir.
3.7. Dava Masrafları ve Adli Yardı m Konusunda
Bilgilendirme
3.7.1. Avukat, her zaman müvekkilinin uyu şmazlığını en düş ük mali külfetle gidermeye gayret göstermeli ve
uygun a ş amalarda, varsa alternatif çözüm yollarma gitme
veya sulh olma konulannda müvekkiline önerilerde bulunmalıdır.
3.7.2. Bir avukat, adli yard ımı n mümkün oldu ğu hallerde, müvekkilini bundan yararlanabilece ğ i konusunda
bilgilendirnıelidir.
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3.8. Müvekkil Paras ı

AVRUPAU
AVUKRAR İ N

3.8.1. Avukatlar, müvekkilleri veya ÜÇÜnCÜ şahıslar TABI oDuGu
adı na ellerine geçen paraları (bundan böyle "müvekkil MESLEK
parası " olarak belirtilecek) bir kamu otoritesinin deneti- KURALLAR İ
mine tabii bulunan bir banka veya benzer kurum hesab ına (bundan böyle "müvekkil hesab ı " olarak belirtilecek)
yatıracaktır. Müvekkil hesab ı, avukatın diğer hesapları
ndan ayrı olacak; avukat tarafı ndan tahsil edilen paraların
tamam
ı, müvekkilin başka şekilde de ğerlendirilmesi yönünde bir talebi olmadı kça, bu hesaba yatırılacaktır.
3.8.1 Avukat, müvekkil parasıyla ilgili tüm i şlemleri
gösterecek tam ve do ğru kayıtlar
ı tutacak ve müvekkil hesabım, tuttuğu diğer hesaplardan ayiracaktı r. Bu kayıtlann ulusal mevzuat gereği belirli bir süre muhafaza edilmek zorunlulu ğu olabilir.
3.8.3. Ulusal mevzuatı n açıkça izin verdiği haller veya
bankaların aldığı harçlar dışında, müvekkil hesabı avukatı
n herhangi bir müdahalesiyle borçlu bakiye veremez.
Bu tür hesaplar hiçbir nedenle teminat veya kefalet olarak
gösterilemez. Müvekkil hesabıyla ba şka bir banka hesabi arasında takas, birleş me yapılamayacağı gibi; müvekkil
hesabmdaki müvekkil parası , avukatm bankaya olan borcunu kapatmak için de kullan ılamaz.
3.8.4. MÜvekkil paraları , derhal veya bildirdikleri koş ullarda müvekkillere transfer edilmelidir.
3.8.5. Avukat, yazd ı olarak bilgi vermeden, müvekkil
hesabından kendi hesabı na avukatlık ücreti transfer edemez.
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3.8.6. Üye devletlerdeki yetkili makamlar, gizlilik kurallan veya hukuk mesle ğine ilişkin ayrıcalıklar saklı olTABI OLDUGU
kaydıyla, müvekkil parasma ili şkin her belgeyi onayMESLEK
lama ve inceleme yetkisine sahiptir.
RAUARI
AVRUP4U

AVUWI.ARIN

3.9. Mesleki

Sorumluluk Sigortas ı

3.9.1. Avukatlar, mesle ğin icrasından kaynaklanabilecek hukuki sorunıluluklara karşı, mesleki faaliyetleri nedeniyle karşılaş abilecekleri risklerin nitelik ve boyutlanyla sınırlı olmak kaydıyla, makul ölçüde sigortalanacaklardır.

zorunlulu ğunu yerine getiremediği takdirde, avukat bu durumu ve sonuçlann ı müvekkile
bildirmek zorundadır.
3.9.2. Sigortalanma

4.

MAHKEMELERLE İLİŞ KİLER

4.1. Mahkemede

Geçerli Meslek Kurallar ı

Mahkeme veya bir heyet önünde dava takip eden veya
duruşmaya çıkan avukat, o mahkeme veya heyetin daha
önce belirlenen meslek kurallarına uymalıdır.
4.2. Duruşmalann

Adilane Yurubilmesi
Bir avukat, duruşmalann adilane bir şekilde yürütülmesine daima gereken özeni göstermelidir.
4.3. Mahkemelerde

Davranış

Bir avukat, mhkemeye karşı gerekli saygı ve nezaketi
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gösterirken, müvekkilinin ç ıkarlannı; kendi çıkarlannı ve AVRUPALI
kendisi veya üçüncü şahıslar bakımından ortaya çı kabi- AVUKAll.A1N
lecek sonuçlannı düşünmeksizin, onurlu ve korkusuz bir TABI OLDU ĞU
MESUK
biçimde savunacaktır.
KURAlLARI
4.4. Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi
Bir avukat hiçbir zaman mahkemeye, bilerek, yanl ış
veya yanıltıcı bilgi sunmaz.
4.5. Hakemler ve Diğer Kişilerle İlişkiler
Bir avukatın mahkemelerle olan ili şkilerinde tabi olduğu kurallar, arada sırada başvurulsa dahi, hakem heyetleri, mahkeme ve mahkeme benzeri i şlevleri üstlenmiş diğer kişilerle olan ili şkileri bakım ından da geçerlidir.
5. AVUKATLAR ARASINDAK İ İLİŞKİLER
5.1. Meslekta şlık Ruhu
5.1.1. Meslekta şlık ruhu, müvekkillerin yararınm gözetilmesi, gereksiz davalara ve mesle ğin saygınlığını zedeleyecek diğer davranışlara meydan verilmemesi aç ısndan,
avukatlar arasında güven ve işbirliğine dayalı bir ilişkiyi gerektirir. Ancak bu ilişki hiçbir zaman mesle ğin çıkarlarıyla müvekkilin ç ıkarlarının karşı karşıya getirilmesini
gerektirmez.
5.1.2. Bir avukat üye devletlerin di ğer tüm avukatlannı meslektaş olarak görmeli ve onlara kar şı adilane ve nazik davranmal ıdır.

387

Avukatl ı k Kanunu

5.2. Farklı Üye Devlet Avukatları Arasında İşbirliği

AVRUPALİ
AVUKATLARIN
TAB İ OLDU Ğ U
MESLEK
KURALlARI

5.2.1. Başka bir üye devlet avukatı tarafmdan kendisine mesleki yeterliliğini aşan bir konuda iş teklifiyle karşılaşan avukata düşen görev, bu işi kabul etmemektir. Böyle
bir durumla karşılaşan avukat, kendisine teklifte bulunan
meslektaşına, talep edilen hizmeti yerine getirebilecek bir
avukata ula şması için gerekli bilgiyi edinmesi için yardıma hazır olmalıdır.
5.2.2. Bir üye devlet avukah,.di ğer bir üye devlet avukatıyla işbirliği yaptığında; her ikisine de dü şen genel görev, ilgili devletlerin hukuk sisteminde ve avukatl ık meslek örgütlerinde, ehliyetleri ve yükümlülükleri aras ında
olabilecek farkları göz önünde bulunduımaktır.
5.3. Avukatlar Arasında İletişim
5.3.1. Başka bir üye devletteki bir avukata ileti gönderen bir avukat, bu iletinin gizli kalmas ını veya aleyhine
kullanılmamasını istiyorsa, iletiyi göndermeden önce bu
isteğini açıkça belirtmelidir.
5.3.2. İletinin alıcısı olacak avukat, iletinin gizlili ğini
veya aleyhe kullanılmamasını temin edemeyecekse, bu
hususta göndericiyi gecikmeksizin bilgilendirmelidir.
5.4. Tavsiye Ücreti
5.4.1. Bir avukat, başka bir avukattan veya herhangi
bir şahıstan, o avukatı bir müvekkile tavsiye (refere) ettiği
veya yönlendirdiğ
i için ücret, komisyon veya herhangi bir
karşılık talep ve kabul edemez.
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5.4.2. Bir avukat, kendisini bir müvekicile tavsiye (refe- AVRUPALI
re) etmesi için, hiç kimseye ücret, komisyon veya herhan- AVUKA İİARIN
gi bir karşılı k ödeyemez.
MESLEK
KURALLARI
5.5. Karşı Tarafta İletişim
Bir avukat, bir davada veya meselede, ba şka bir avukat
tarafmdan temsil edildi ğini veya danış ma hizmeti aldığım
bildiği kişiyle, o kiş inin avukatını n muvafakati olmadan,
o dava veya mesele hakkmda do ğrudan haberleşemez (bu
tür bir haberleş me olduğu takdirde diğer avukatı bilgilendirmek zorundadır).
5.6. (6 Aralı k 2002 tarihinde Dublin'de toplanan Genel
Kurul karanyla metinden ç ıkanlmıştır)
5.7. Ücretlerle İ lgili Sorumluluk
Farklı üye devletlerin barolann ı n üyeleri arasmdaki
mesleki ili şkilerde, bir avukat ba şka bir avukah önermekle yetinmeyip, kendisi i ş i bir muhabir avukata verir veya
ondan dan
ışma hizmeti isterse; müvekkil borcunu ödeyemeyecek durumda olsa dahi, tevkil eden avukat yabanc ı
muhabire hak etti ği ücret, masraf ve avans harcamalann ı
ödemekle ş ahsen sorumludur. Yine de ilgili avukatlar aralarmda işin ba şı nda konuyla ilgili özel düzenlemeler yapabilirler. Aynca tevkil eden avukat, her an kendi ki şisel
sorumluluğunu; gelecekteki sorumlulu ğundan imtina ettiğini yabancı avukata bildirmeden önce, tahakkuk eden
ücret, masraf ve avans harcamalar ı tutanyla smırlayabilir.
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AVRU?4U
AVUMTLARIN
TAS! otou Ğu
MESLEK
KURAUARI

5.8. Mesleki Geliş imin Sürdürülmesi
Avukatlar, mesleklerinin Avrupal ı hic boyutunu da
makul biçimde göz önüne alarak mesleki bilgi ve becerilerini korumalı ve geli ştirmelidirler.
5.9. Farklı Üye Devlet Avukatlar ı Arasındaki
Uyuşmazlıklar
5.9.1. Bir avukat, başka bir üye devletteki meslekta şının meslek kurallannı ihlal ettiğini düş ünürse, bu konuda
meslektaşını n dikkatini çeker.
5.9.2. Farklı üye devlet avukatları arası nda mesleki anlamda kişisel bir uyu şmazlık ç ıktığı takdirde, bu uyuş mazhğın öncelikle dostane şekilde çözümüne çali şılmalıdır.
5.9.3. Farklı üye devlet avukatlan, aralarmda dostane
çözüm sağlanmasına fı rsat vermek üzere, üyesi olduklan baro ve meslek örgütlerini bilgilendirmeksizin, birbirleri aleyhine 5.9.1 ve 5.9.2. bentlerde sözü edilen konularla
ilgili işlem başlatmazlar.
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Başlangıç

Dünya. halktan, Birleşmiş Milletler Şartı'nda adaletin AVUYflARIN
sürdürülebileceği koşullan yaratmak için verdikleri kara- ROLÜNE DAIR
n teyit ettiklerinden ve ırk, cins, dil ve din ay ının yap- TEMEL
PRENSIPLER
maksızın insan haklanna ve temel özgürlüklere saygıyı MVANA
geliştirme ve teşvik etme konusunda uluslararas ı işbirli- KuRALL4RI)
ğini gerçekleştirme amcı taşıdıklarmı ilan ettiklerinden,
İnsan Haklan Evrensel Bildirisi hukuk önünde e şitlik
ile masumlulc karinesi prensiplerine, hukuken kurulmu ş
bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına ve kendisine suç isnat edilen bir kimsenin savurmas ı için gerekli bütün güvencelere yer verdiğinden,
Buna ek olarak, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi de sebepsiz yere gecikmeden yargılanma hakkını ve hukuken kunılmuş bağımsız ve tarafsız yetkili bir
m ilan ettiğinden,
mahkeme tarafından yarg
ılama hakkı
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas ı Sözleşmesi de, devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı'na göre her
ı gösterilmesi ve
yerde insan hak ve özgürlüklerine sayg
buna uyulmas ı yükümlülüğünü hatırlattığından,
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Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Ki şilerin Korunmas ı İ çin Prensipler Bütünü, tutulan bir kimseTEMEL
nin bir avukatı n yardımı ndan yararlanma ve avukatla ilePRENPL
tiş im kurma ve avukatla görüş me hakkına sahip olmas ını
(HAVANA
KURALLAR İ ) öngördüğünden,

AVUKATLARIN

RO[UNE DAIR

Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar, kituklulara, özellikle hukuki yard ım verilmesini ve avukatla gizli bir biçimde görü şme imkanını n sağlanmasını tavsiye etti ğinden,
Suçtan ve Yetki İstismarmdarı Mağdur Olanlara Adalet Sağlanması na Dair Temel Prensipler Bildirisi, suç ma ğdurlarının adalete ula şmalan ve adil muamele görmeleri,
zararları n karşılanması, tazminat ve yard ım almaları için
uluslararası ve ulusal düzeyde al ınması gerekli tedbirleri
tavsiye etti ğinden,
Bütün insanların sahip olduğu ekonomik, sosyal ve
kültürel veya kiş isel ve siyasal nitelikteki insan haklar ı ve
temel özgürlüklerin yeterli bir biçimde korunmas ı, herkesin bağımsı z hukukçuların sağladığı adli hizmetlere etkili bir biçimde ula şma hakkına sahip olmasını gerektirdiğinden,
Avukatları n meslek örgütleri, mesleki star ıdartların
ve meslek ahlakını n yüceltilmesinde, üyelerinin bask ıya,
haklarının yersiz olarak kısıtlanmasma ve ihlal edilmesine
karşı korunmasında, ihtiyacı bulunan herkese adli hizmet
sağlanmasında ve hükümet ve di ğer kuruluşlarla işbirliği
yaparak adaletin ve kamu yarar ını n daha fazla gerçekleştirmesinde hayali bir role sahip oldu ğundan,
Avukatları n görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlama ve geliş tirme konusunda üye devletlere yar396
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dımcı olmak için formüle edilen aşağıdaki Avukatların AVUWLAR İ N
Rolüne Dair Prensipler, ulusal mevzuat ve uygulama ba- ROLUNE DAIR
kımından hükümetler tarafı ndan dikkate alın
ı r ve avukatPRENSÉER
larla birlikte yargıçlar, savcılar, yürütme ve yasama orga- (HAVANA
nı mensupları gibi diğ er kimselerin ve genel olarak halkm
RALRI)
dikkatine sunulur. Bu prensipler mümkün oldu ğu kadar,
avukatlık resmi statüsüne sahip olmadan avukathk görevi yapan kimselere de uygulanır.
Avukata ve Adli Hizmetlere Ula şma
1.Herkes haklarının varlığını tespit ettirmek, korumak
ve ceza muhakemesinin her a şamasında haklarını savunmak için kendi seçti ği bir avukatın yardımına başvurma
hakkına sahiptir..
2.Hükümetler, ırk, renk, etnik köken, cirı siyet, dil, sin,
siyasal veya baş ka bir fikir, ulusal ve toplumsal köken,
doğum, ekonomik veya baş ka bir statüye dayanan bir ayrımncılıkla hiç biri ayrım yapmaksızm, egemenlik yetkisine tabi olan ve ülke içinde bulunan herkesin, avukata etkili bir biçimde ve e şit olarak ulaşma hakkım sağlayan etkin usulleri ve ihtiyaçlar ına karşılık verebilecek mekanizmalar kurar.
3. Hükümetler, yoksullara ve gerektiği takdirde mahrumiyet içinde bulunan diğer kimselere adli hizmet verilmesi için yeterli mali imkanlar ve ba şka kaynaklar sa ğlar.
Avukatların meslek örgütleri bu hizmetlerin, imkanlar ı
ve kaynakların organize edilmesinde sunulmasmda i şbirliği yapar.
4. Hükümetler ve avukatları
n meslek örgütleri, ki şilerin hukuka göre sahip olduklan haklar ve ödevler ile te397
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AVUKARARIN mel özgürlüklerin korunmasmda avukatlar ın rolü konuROLÜNE DAİ R sunda halkı bilgilendirmek için programlar yaparlar. YokTEMEL
PRENSIPLER
sul ve mahrumiyet içindeki di ğer kimselere yardım edern haklannı arayabilecekleri ve gerektiği takdir(HAVANA ken, onları
yardımını isteyebilecekleri bir konuma ula ş)
de
avukatın
KURAUARİ
malan için özel bir dikkat gösterir.
Ceza Adaletiyle ilgili Konularda Özel Koruyucular
5. Hükümetler, gözaltma al ınan veya tutulan veya cezai bir fil ile suçlanan kimselerin, kendi seçtikleri bir avuna sahip oldukları
katın yardımından yararlanma hakkı
ndan hemen bildirilkonusunda yetkili makamlar taraf ı
melerini sağlar.
6. Avukatı bulunmayan bu durumdaki kimselere, adaletin yararının gerektirdiği bütün olaylarda etkili bir hukuki yardım verilmesi için, suçun niteli ğine uygun deneyim ve donanıma sahip bir avukat atanır; bu kimseler
avukaflık hizmetinin karşılığını ödeyebilme imkanından
yoksun ise, ücretini kendisinin ö demediği bir avukat hakkına sahiptir.
7. Hükümetler ayr
ıca, hakkında suç isnadı bulunsun
veya bulunmasın, gözaltına alınan veya tutulan herkese
hemen ve her ne olursa olsun gözaltına alınmasından ve
tutulmasından itibaren ırk
k sekiz saat geçmeden avukata
ulaşma hakk
ı sağlar.
8. Gözaltına alman veya hapsedilen herkesin, bir avukat tarafından vakit geçirilmeden ziyaret edilmesi, kesintisiz biçimde iletişim kurabilmesi ve san>süre u ğramadan
tam bir gizlilik içinde görü şebilmesi için yeterli iınkanlar,
zaman ve kolaylık sağlanır. Kanun adamlar
ı, görüşmeleri
gözle izleyebilir fakat dinleyemez.
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Avukatların Nitelikleri ve Eğitimi

AVUTlARiN
ROWNE DAİ R

9. Hükümetler, avukatlık meslek örgütleri ve ö ğretim TEMEL
ın gereği gibi eğitim ve öğrenim al- PRENSİ PLER
kurumlar
ı, avukatlar
malannı ve avukatlık meslek idealleri ve ahlaki görev- (HAVANA
ndan tanınmış KURAU.ARI)
teri ile ulusal ve uluslararası hukuk tarafı
olan insan haklarına ve temel özgürlüklere vakıf olmalannı sağlar.
10. Hükümetleri avukatlann meslek örgütleri ve ö ğretim kurumları, hukuk mesleğine girişte ve mesleği icrası dışında bir kimseye karşı ırk, renk, cinsiyet etnik köken
din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, do ğum, ekonomik veya başka bir statü gibi
nedenlerle aynmcılık yapılmamasmı sağlar. Bir avukatın
ilgili ülkenin vatandaşı olması şartı, ayrımcılık yapılması
şeklinde anla şılmaz.
11. Adli hizmete olan ihtiyaçları karşılanmayan gruplann, topluluklann veya bölgelerin bulundu ğu ülkelerin
ın değişik kültürbulunduğu ve özellikle bu tür gruplar
lere, geleneklere ve dillere sahip olmaları veya geçmişte
ı halinaynmcılıktan ötürü ma ğdur edilmiş bulunmalar
de; hükümetleri avukatlann meslek örgütleri ve öğretim
kurumdan bu gruplara mensup meslek adaylar ının adalet
mesleğine girmeleri için özel tedbirler alır ve kendi gruplannın ihtiyaçlanna uygun şekilde eğitim ve öğretim görevlerini sağlar.
Avukatlann Görev ve Sorumlulukları
12. Avukatlar adalet dağıtımında temel bir unsur olaım korurlar.
rak, her zaman mesleklerinin şeref ve itibar
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AVUKATLARIN
ROLÜNE DAIR

13. Avukatların müvekkillerine karşı görevleri şunları içerir:

TEMEL
PRENSIPLER
(HAVANA
KURALLARI)

a. Müvekkillerine sahip oldukları haklar ve yükümlülükler ile müvekkillerinin haklarını ve yükümlülüklerini
ilgilendirdiği ölçüde hukuk sisteminin işleyiş i konusunda
kendilerine bilgi vermek;
b. Müvekkillerine uygun yoldan her türlü yardımda
bulunmak ve onları n haklarını korumak için hukuki muamelede bulunmak;
c. Müvekkillerine mahkemeler, yargı yerleri ve eğer
uygunsa idari makamlar önünde yard ım etmek.
14. Avukatlar müvekkillerinin haklar ını korurken ve
adaletin gerçekleşmesine çalışı rken, ulusal ve uluslararası
hukukun tanıdığı insan haklarının ve temel özgürlükleri
yüceltmeye çalışı rlar ve hukuka ve hukukçuluk mesle ğinin kabul görmü ş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.
15. Avukatlar her zaman müvekkillerinin menfaatlerine sayg
ı gösterirler.
Avukatlık Faaliyetinin Güvencesi
16. Hükümetler avukatları
n;
a.Hiçbir baskı , engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle gerek karşılaş madan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini;
b. Yurt içinde ve yurt d ışında serbestçe seyahat etme
ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini;
c. Kabul görmü ş meslek ahlak kuralları
na, görevleri400
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ne, standartlarına uygun faaliyette bulunduklar ı için kovuşturma veya idari, ekonomik veya ba şka bir yaptır
ı mla sıkıntı çekmemelerirıi veya tehditle karşılaşmamalarını
sağlar.

AVUKARAR İ N

17. Avukatlar görevlerini icra etmemeleri nedeniyle
güvenlikleri tehdit edildi ği takdirde, yetkili makamlar tarafı
ndan gerekli bir biçimde korunurlar.

K1JPLtARI)

18.Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalar ıyla özdeşleştirilemezler.
19.Bir avukat ulusal hukuka ve uygulamaya göre ve
bu prensiplerle bağdaşır bir biçimde müvekkil tarafından
azledilmedikçe, huzurunda avukatl ık yapma hakkına sahip olduğu mahkeme veya idari makam tarafından bu
makamların önüne çıkma hakkı
ndan yoksun bırakılamaz.
20.Avukatlar, bir mahkeme, yargı yeri veya hukuki ya
da idari bir makam önünde mesleki nedenlerle bulundukları sırada veya konuyla ilgili yanlı veya sözlü taleplerinde yaptıklan beyanlardan ötürü hukuki v cezai muafiyetten yararlanır.
21.Yetkili makamlarm ellerinde veya denetimleri altı
nda bulunan gerekli bilgileri, dosyalan ve belgeleri, avukatlarm müvekkillerine etkili bir hukuki yard ım verebilmelerini sağlayacak yeterli bir sürede ula şmaları
nı temin
etmek, kamu makamlarının görevidir. Avukatlarm bu
belgelere en ısa
k sürede ulaşmalan sağlanır.
22. Hükümetler, avukatlar ile müvekkilleri arasmda
mesleki ilişkiler kapsamındaki bütün haberleşme ve görüşmelerin gizli oldu ğunu kabul eder ve buna sayg
ı gösterir.
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AVUKARARIN
İ fade ve Örgütlenme Özgürlü ğü
ROUJNE DAİR
23. Avukatlar, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, örTEMEL
PRE NSiFLER güflenme ve toplanma özgürlü ğüne sahiptir. Avukat(HAVANA lar özellikle, hukulcja, adalet sistemiyle ve insan haklanKURA[LARİ) nın geliştirilmesi ve korunması
ile ilgili konularda kamusal tartışmalara kat ı lma ve yasal faaliyetleri veya yasal bir
örgüte mensup olmaları nedeniyle mesleki k ısıtlamalara maruz kalmaksızın, yerel, ulusal veya uluslararas ı örgütler kurma 'eya bunlara mensup olma ve bunlar ın toplantılanna katılma hakkına sahiptir. Avukatlar bu haklan
kullanırken, her zaman hukuka ve hukuk mesle ğinin kabul görmüş standartlanna ve meslek ahlak kurallarma uygun davranırlar.
Avukatları n Meslek Örgütleri
24.Avukatlar kendi menfaatlerini temsil etmek süreklilik taşıyan mesleki eğitim ve ö ğretimlerini geliştirmek ve
meslek haysiyetlerini korumak için ba ğımsız meslek örgütleri kurma ve bunlara kat ılma hakkına sahiptir. Meslek örgütlerinin yönetim organlan, üyeleri tarafından seçilir ve bu organlar dış müdahaleye maruz kalmadan görevlerini yapar
25.Avukatlık meslek örgütleri herkese etkili ve e şit bir
biçimde adli hizmet verilmesi için ve avukatlann usulsüz
bir müdahale ile karşılaş madan hukuka ve kabul görmü ş
meslek ahlak kurallar ı
na ve standartları na uygun olarak
müvekkilleri ile görü şebilmeleri ve onlara yard ım edebilmeleri sağlamak için hükümetle işbirliği yapar.
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AVÜV,AIURİ N
Disiplin işlemleri
ROtUNE DA İR
n mesleki davranış kuralları, ulusal huku- TEMEL
26.Avukatı
ka, geleneklere, uluslararas ı standartlara ve normlara uy- PREKSİ PI.ER
gun olarak kendi meslek örgütlerinin ilgili organlan veya (HAVANA
yasama organı tarafından düzenlenir.
27.Mesleki sıfatlan nedeniyle avukatlar hakk ında yapılan suçlamalar ve şikayetler, usulüne uygun olarak h ızla ve adil bir biçimde takip edilir. Avukatlar, kendi seçtikleri bir avukattan yard ım görme hakları da dahil, adil yargılanma hakkına sahiptir.
28.Avukatlar hakkında disiplin iş lemleri, meslek örgütleri tarafından kurulan bağımsız bir disiplin komitesi,
bağımsız bir kanuni makam veya bir mahkeme önüne getirilir ve bu işlemler ba ğımsız yargısal denetime tabidir.
29.Bütün disiplin i şlemleri, mesleki davranış kurallarına ve diğ er kabul görmüş mesleki standartlar ile hukuk
na uygun olarak ve bu prensipmesleğinin ahlak kuralları
ler ışığmda karara bağlanır.
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AVRUPA KONSEY! AVUKATLIK MESLE ĞtNtN
İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA
9 NUMARALI TAVSIYE KARARI

Avrupa Konseyi Statüsünün 15. maddesi (b) bendine dayanarak Bakanlar Kurulu, Avrupa Insan Haldan
Sözleşmesi'nin hükümlerini dikkate alarak;
Aralık 1990'da Birle şmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan "Avukatların Rolü ile ilgili Birle şmiş
Milletler Temel Prensipleri"ni dikkate alarak;
13 Ekim 1994de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından kabul edilen "Hakimlerin Rolü, Etkinlikleri ve
Bağımsızlığı ile ilgili 12 (94) Numaralı Tavsiye Kararını"
dikkate alarak;
n ve oluşturdukları mesleki kuruluşların,
Avukatları
insan haklarının ve • temel hakların korunmasını sağlamakta oynadıkları temel rolün altın çizerek;
Hukuk devletinin güçlendirilmesinde, özellikle bireysel özgürlüklerin korunmasındaki görevleri ile yer alan
avukatlarm mesleğin icrasmdaki bağımsızlıklarının desteklenmesini arzulayarak;
nın, hangi
Adil bir sistem olarak adaletin sa ğlanması
merciden veya hangi sebeple olursa olsun, do ğrudan doğ409
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AVUKATLIK
MES LE İ N İ N
cR45 İ N DAKİ

ÖZGÜ RLÜ KFR
HAKKINDA
9 NUMARALI
TAVSIYE KARARI
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ruya veya dolaylı sınırlama, tesir, baskı ve müdahaleye
tabi olmaksızı n avukatlarm mesleklerini ifa ederken sahip
olduklan özgürlüklerinin korunmas ını garanti altına alan
ICRASINDAKI
bir
sistem olması gereğinin farkı nda olarak;
ÖZGÜRLÜKLER

AVRUPA KONSEY İ

AVIJKT1)K

HAKKINDA

Avukatların mesleki sorumluluklarını gereği gibi yerine
getirmeleri
gereksiniminin ve özellikle, yeterli bir e ğiTAVSIYE ORARI
tim almalarını n ve mahkemeler ile mtvekkWeHne kar şı
olan sorumlulukları arası
nda bir denge kurma ihtiyacmın
farkında olarak;
9

Adalete ulaşmanı n, ekonomik bakımdan zayıf durumda olan kişilere de avukatlı k hizmetinin sunulmas ı olduğu düşünülerek;
Üye devletlerin hükümetlerine, bu teklifin içerdi ği
prensiplerin a şamalı olarak uygulanması için, yeri geldiinde gerekli gördüğü tedbirleri almalarını veya destekleğ
melerini tavsiye eder.
Bu tavsiyenin amac ı bakımından "avukat" sözcü ğü;
ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili ad ına hareket etmeye, hukukun uygulanmas ına, müvekkili
adına mahkemeye ç ıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve Prensip 1.
(2)'ye göre meslek örgütüne (baroya) kayd ı kabul edilmi ş
kişidir.
PRENSİP 1
Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki
Özgürlüğün Genel Prensipleri
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi'nin ilgili maddeleri dikkate alı
narak avukatl ık mesleğinin icrasındaki öz410
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gürlüğ ün aynm gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde
korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlı k prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler al ınmalıdır.
2.Avukatlı k mesleğine kaydolma başvurusu bağımsız
bir meslek organ tarafından, değerlendirilmelidir. Uygulamadan doğan sebeplerle bu imkanınız olursa, kay ıt başvurusu veya kayd ın silinmesi ve bağlantılı disiplin meseleleri hakkı nda mahkemeye veya ba ğımsız bir özel organa
başvuru hakkı mümkün olmal ıdır. Mahkemece veya bağı msız özel organca al ınacak tüm kararlar yargısal denetime tabi olmalıdır.
3. Avukatlar inanç, ifade, hareket, dernek kurma ve
toplanma özgürlü ğüne sahip olmalıdı rlar ve özellikle
adaletin sağlanması ve hukuku ilgilendiren konularla ilgili tartış malarda yer alma ve hukuk reformlan tavsiyesinde bulunma hakk ına sahip olmalıdırlar.
4. Mesleki standartlara uygun olarak hareket eden
ıya tabi tutulavukatlar, herhangi bir yapt ırıma veya bask
rlar
veya
bununla
tehdit
edilmemelidirler.
mamalıdı
5.Avukatlar özgürlü ğü kısıtlanmış olanlar da dahil olmak üzere müvekkillerine eri şebilmesi, onlann kendilerine özel olarak danışmasını sağlayabilmesi ve onlar ı mesleki standartlara uygun olarak temsil etmelidirler.
6. Dosyaların, diğer dokümanları n ve elektronik haberleşmenin içeri ği de dahil olmak üzere avukat müvekkil ilişkisindeki gizliliğ i korumak için her türlü tedbirler
alını r. Bu kaideye istisna ancak iç hukuka ve demokratik
toplum gereklerine uygun olarak yürütülen cezai soru şturma sebebi ile ve yargısal veya başka bir bağımsız ta-
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AVRUPA KONSEYi

rafsız mercii tarafından kontrol edilerek izin verilmelidir.

AV İİ KAİHIC
MESİiĞİ N İ N

İC tAS İ N DA Kİ
ÖZGÜRlÜKlER
HAD3NDA
9 NUMARAU
rAvs İ YErAR ı

7. Avukatların çı kmaya yetkili oldukları mahkemeye
eriş meleri engellenmemeli ve müvekkillerinin haklar ını
mesleki kurallara göre savunurken ilgili her türlü dosyaya erişebilmelidirler.
8. Ayn
ı davada avukatlı k yapan tüm avukatlara mahkemece eşit biçimde davranılmalıdır.

PRENSIP İİ
Hukuk Eğitimi, Staj ve Hukuk Mesle ğine Giriş
1. Hukuk eğitimi, mesleğe giriş ve devam etme cinsiyet veya cinsel tercih, ırk, renk, din, siyasi veya di ğer fikirler, sosyal veya etnik köken, bir azınlığa mensup olma,
mülkiyet, doğum ve fiziksel sebeplere dayanılarak reddedilmemelidir.
2. Mesleki girişin ön şartı olan ahlak ve yüksek standartta eğitim almış olma şartlarınm ve avukatların devam eden eğitiminin sağlanması için gereken tüm tedbirler alınmalıdır.
3. Hukuk eğitimi, devam eden e ğitim programlan da
dahil olmak üzere, hukuki beceriyi güçlendirmeye çabalamalı, ahlaki konuları n ve insan haklar ile ilgili konularm farkına varılmasını sağlamalı ve avukatları müvekkillerinin haklannı n korumaları , temin etmeleri ve müvekkillerinin haklarına saygı duymalan için eğitmeli ve bunun yan
ında adaletin uygun bir şekilde sağlanmasını desteklemelidir.
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PRENSİP 111

AVRUPA KONSEYİ
AVUKATLIK

Avukatların Görevleri ve Rolleri

MESLIĞİ N İ N

1. Barolar ve avukatlar ın diğer birlikleri, mesleki standartlar
ı ve diğer davranış kurallarını hazırlamalı ve avukatların müvekkillerinin meşru hakların savunurken
adil, dikkatli ve bağımsız olmalarını sağlamalıdır.
2. Meslek sırlanna, iç hukuka, yönetmeliklere ve meslek standartlarma uygun olmaksızm açığa vurulması durumunda uygun yaptırımlar uygulanmalıdır.
3. Avukatlann müvekkillerine kar şı görevleri aşağıdakileri de kapsar:
a. Müvekkillerinin hak ve yükümlülüklerini ve bunun
yanında mali giderler de dahil olmak üzere davan ın olası
sonuçlarını bildirmek,
b. Davayı öncelikle banşçı yollardan çözmek,
c. Davayı müvekkillerinin haklarını
n yerine getirilmesi ve korunması için almak,
d. Menfaatlerin çatışmasını önlemek,
e. Makul bir şekilde üstesinden gelebileceklerinden
daha fazla iş almamak.
4. Avukatlar yargıya saygı göstermeli ve mahkemelere karşı olan görevlerini mesleki standartlara ve iç hukuk
kurallanna uygun olarak yerine getirmelidirler. Herhangi bir durumda avukatların yargısal faaliyetten çekilmesi
söz konusu olursa bu hal belirli bir süre ile s ın
ı rlı ve müvekkillerinin ya da hizmetlerinden yararlananlar ın zarar
görmeyeceği şekilde olmalıdır.

413

İcRASINDAKİ
ÖZGÜRLÜKLER
HAKKINDA
9NUMARAU
TAVSIYE KAWI

Avukatl ı k Kanunu

PRENSİP IV
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AVUKATLİ K
ME 5

Tüm Şahısların Avukatlara Erişebilmesi

ii İ N İ N
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1.Herkesin ba ğımsız avukatlarca sa ğlanan hukuki hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için tedbirler
alınmalıdır.
2. Avukatların ekonomik bakımdan zayıf kişilere de
hukuk hizmeti vermeleri te şvik edilmelidir.
3. Üye devletlerin hükümetleri, adaletin gere ği olarak
etkin hukuki hizmetlerin ekonomik bak ımdan zayıf kişilere ve özellikle de özgürlükleri k ısıtlanmış kişilere etkin
avukatlarca bedelsiz olarak sa ğlanmasını güvence altına
almalıdır.
4.Avukatlı k ücretlerini düzenleyen kanun ve düzenlemeler avukatlara makul düzeyde kazanç sa ğlayıcı ve kamunun hukuk hizmeti ihtiyacını karşılayıcı nitelikte olmalıdır.
5.Avukatların müvekkillerirıe karşı ifa edecekleri hizmet ücretin kamusal fonlardan tamamen veya k ısmen
ödenmesinden etkilenmemelidir.
PRENSİP V
Birlikler
1. Avukatları
n diğer kişilerle veya tek başlanna, mesleki standartlann yükseltilmesi, hak ve ba ğımsızlıklarının
korunması amacını güden ulusal veya uluslararas ı birliklere katılmaları na veya birlikler kurmalarma izin verilmeli ve bu teş vik edilmelidir.
2.Barolar veya avukatlann olu şturduklan diğer mesle414
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ki birlikler, kendi kendini yöneten organlardır, yetkililerden ve kamudan ba ğımsızdırlar.

AVRUPA KONSEY İ
AVUKATLIK
MESEĞİ N İ N

3. Barolann ve avukatların oluşturduklar mesleki birliklerin, üyelerini korumalanna ve üyelerinin bağımsızlıklannı ihlal eden her türlü saldırı ve usulsüz sınırlamaya
karşı yapacaklar savunmalara saygı gösterilmelidir.
4. Barolar ve diğer kuruluşlara aşağıda sayılanları da
kapsayan, avukatlann bağımsızlıklannı sağlamaları için
teşvik edilmelidir ve bunun yanında:
a. Adaletin sağlanmasınm korkusuzca savunulmas ı ve
teşvik edilmesi,
b. Avukatların toplumdaki yerinin korunması ve özellikle de itibarlarının, onurlarının ve durustlüklerinin gözetilmesi,
c. Adli yardım ve danışmanlık da dahil olmak üzere,
ekonomik bakımdan yetersiz durumda olan ki şilerin adalete ulaşabilmelerini sağlamak için hazırlanan projelerde
avukatların yer almasının desteklenmesi,
d. Hukuk reformlarının, mevcut ya da tasan halindeki yasalar hakk ındaki tartışmaların desteklenmesi, teşvik
edilmesi,
e. Meslek üyelerinin refahının sağlanması ve gerekli
hallerde onlar ve ailelerine yardım edilmesi,
f. Özellikle, hükümetler aras ı, hükümet dışı ve avukatların oluşturduklar uluslararası organizasyonlann çalışmaları göz önünde bulundurularak, avukatların rolünün geliştirilmesi için, diğer ülkelerdeki avukatlarla i şbirliği yapılması,
g. Avukatlığm evrensel anlamda yeterlili ğinin temin
415
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edilmesi ve avukatlann disiplin ve davran
ış standartlanna uygun davranmasının gözetilmesi.
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5. Barolar ve di ğer mesleki kuruluşlar, avukatların
haklarının uygun organlarca savunulması da dahil olmak
üzere, şu hallerde lüzunılu şekilde harekete geçerler:
a. Avukatların yakalanması veya tutuklanmas ı,

IAVS İYE KARARI

b. Avukatları
n dürüstlüğünü sorgulayan işlemlerle ile
ilgili her türlü kararm alınması,
c. Avukatları
n üstlerinin veya e şyaların
ı n herhangi bir
şekilde aranmas ı,
d. Avukatlann zilyetliğinde bulunan dokümanlarma
veya belgelerine el konulmas ı,
e. Avukatlar ad ına hareket edilmesini gerektiren bas ı
n
raporları,
PRENSİP VI
Disiplin Soruşturması
1. Barolar veya avukatlann olu ştıırduklar diğer birlikler tarafrndan haz ırlanmış davranış kurallarmda yer alan
mesleki standartlara uygun davranmayan avukatlar hakkında disiplin soru şturması da dahil olmak üzere gerektiği gibi önlemler alınmalıdır.
2. Barolar ve avukatlar
ın oluşturduklar diğer mesleki
birlikler, avukatlar ı ilgilendiren disiplin soruşturmasının
ifasına katı lmaya yetkili ve sorumlu olmal ıdırlar.
3. Disiplin soruşturması , avukatlann söz konusu i şlemlere katılmaları ve karara karşı yargısal denetimlere
başvurnialar ı da dahil olmak üzere, Avrupa İnsan Hakla416
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n Sözleşmesi'nde düzenlenen htikünılere uygun icra edilmelidir.
4. Avukatlar tarafından işlenen disiplin suçları hakkmda karar verilirken orantılılık ilkesine saygı gösterilmelidir.
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TASLAK GEREKÇE
Giriş
1. Avukatlık mesleğinin icrası her toplumun kültürel, sosyal, politik ve tarihi ortamı yla her zaman sıkı ilişki içinde olmuş tur ve her demokratik toplumda, avukatlar adaletin yerine getirilmesinde ve insan haklarm ın ve
bireylerin temel özgürlüklerinin korumnasmda önemli bir rol üstlenmişlerdir. 28 Ocak 1988 tarihinde Avrupa
Topluluğu Barolar ve Hukuk Kurumlar ı Konseyi (Council of the Bars and Law Societies of the European Cornmunity/CCBE) tarafından kabul edilen Avrupa Topluluğundaki Avukatlar İçin Davranış Kuralları şu hususu belirtir: "Mesleki davranış kurallan, bütün medeni toplumlarda önemli kabul edilen bir görevin avukat tarafından uygun biçimde yerine getirilmesini sa ğlamak amacıyla, kenndan, onların içten nzaladilerine uygulanan kişiler tarafı
nyla düzenlenmiştir."
2. Serbest avukatl ık son yıllarda oldukça değişmiştir
ve mesleği icra edenler i şlerinde daha çok ticari yakla şımı benimsemek zorunda kalm ışlardır. Ancak, bağımsız
bir mesleğe mensupturlar ve mahkemeye ve müvekkillerine karşı sorumluluklanna uymalar ını sağlayan kurallara
riayet etmeli ve belirli mesleki standartları korumandırlar.
Yüksek kalitede hukuk hizmetlerinin verilmesi ve ki şiler
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arasmda ayrı m yapılmaması sa ğlanmalıdır.
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3. Avukatlar sadece müvekkillerinin menfaatlerine değil, bir bütün olarak adalet sisteminin gereklerine hizmet
etmelidirler. Avrupa Toplulu ğundaki Avukatlar için Davranış Kurallan'nda şu hususların önemi belirtilir: "Hukuk devleti ilkesi üzerine kurulmu ş bir toplumda avukat
önemli bir görev yerine getirir. Avukatm vazifesi kanun
dairesinde kendisine talimat verilen i şi sadakatle yerine
getirmekle sınırh değildir. Bir avukat, hakların ve özgürlüklerini ileri sürece ğine ve savunacağı na dair, kendisine
güvenen kişilerin menfaatlerini gözettiğ i gibi, adaletin yararına da hizmet etmelidir ve onun görevi sadece müvekkilinin davası n açmak değil, aynı zamanda onun daru şman olmaktır. Bu nedenle bir avukatı n vazifesi ona, a şağıda belirtilen kişilere karşı , çeş itli hukuki ve ahlaki sorumluluklar (bazen birbirleriyle çat ışma halinde olan)
yükler:
Müvekkil;
Avukatm müvekkilinin davas ını götürdüğü veya onun
hesabına hareket ettiği mahkemeler veya di ğ er merciiler,
genel olarak hukuk mesle ğ i ve özellikle bu mesle ğe mensup her meslektaş ve;
Kendisi için özgür ve ba ğımsız mesleğin varlığı devlet
erkine ve diğer menfaatlere kar şı insan haklannın önemli bir teminat aracı olan, birbirlerine mesleğin kendisinin
koyduğu kurallara saygı ile bağlı,
4. Avukatlı k mesleğinin icrası nda uluslararası kabul
görmüş standartları n oluşturulması için uluslararası düzeyde çeşitli ad ımlar atılmıştır.
5. Birleş mi Milletler avukatlanmn görevi ile ilgili,
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uluslararas ı düzeyde hukuk mesleğinin icrası için yeknesak hükümler de içeren, prensipler haz ırlanmıştı r. Suçluları n muamelesi ve suçlann önlenmesi hakk ında 8. Birleşmiş Milletler (BM) Kongresi (Küba, 27 A ğustos-7 Eylül
1990) Avukatları n Görevi Hakkmda Temel Esaslar' ı kabul etmiş tir. Bu esaslar devletlerin, avukatlarm toplumdaki vazifelerini geli ş tirmek ve güvence alt ına almak amacıyla yürüttükleri hizmete yard ımcı olmak için hazırlanmıştır. BM Genel Kurulu Aral ı k 1990, 45/121 sayılı kararında, Kongrenin kabul etti ği bu belgeyi "memnuniyetle
benimsedi" ve "gerekli kanunlann yap ılmasında ve siyasi direktiflerin belirlenmesinde rehberlik yap ılması ve belgede bulunan esaslar ı n her ülkenin kendi ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve politik gerçeklerine uygun olarak
yerine getirilmesi için çaba sarf edilmesi amac ıyla hükümetleri davet etti."
6. Avrupa Birli ği düzeyinde avukatl ı k mesleğinin icrası ile ilgili olarak son zamanlarda önemli geli şmeler meydana gelmiştir. İ lk olarak, Avrupa Birli ği Konseyi, Avrupa
Birliği bünyesinde geçerli olacak (avukatlarm, diplomalarmı n kabulüne dayanarak, Avrupa Birli ği'ndeki bir baş ka üye devlete yerleş meden önce bir yetenek s ınavma girmelerini veya bir uyum sürecini tamamlamalar ını öngören) 98/5/CE say ılı bir Direktifi kabul etti. Daha sonra, 16
Şubat 1998'de Avrupa Birli iğKonseyi avukatlara, Avrupa
i üyesi bir ba ş ka devletle o devletin kendi avukatlaBirliğ
rıyla aynı ş artlarda, orijinal mesleki unvanlann ı kullanarak, sürekli ve ısı
k tlamaya tabi olmadan mesleklerini icra
ı veren 98/5/CE say ılı Direktifi kabul etti.
etme imkanın
i'ne üye devletler taraf ından
İkinci Direktif Avrupa Birli ğ
15 Aralı k 1999'da uygulamaya konulacakt ır.
7. Avrupa Birli ğ i'ne üye devletlerdeki bu önemli geli ş419
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AVRUPA KONSEY İ melerin sonucu olarak avukatlar ı n, meslelderjnj icra ettikAVUKATLIK leri ülkelerdeki mesleki standartlarla ilgili aç ık kurallar
ı
MESLEGININ
iCUSINDAXI edinmeleri daha önemli hale gelmi ştir.
ÖZGÜRLÜKİIR
8. Belirtilnı elidir ki, her demokratik toplumdaki hukuk
HAKKINDA
9 NUMARAU sistemininö nemli bir yönü ki şilerin haklarmın korunmaTAVSIYE KApARI sı ve davajaru-un adil ve halka aç ık duruşmalarda, makul
bir süre içinde ve kanunla kurulmu ş bir mahkeme tarafından görttimesidir. ( İnsan Haklar
ı ve Temel Özgürlüklerin Korunmas ı Hakkındaki Sözle ş me'nin 6. Maddesi a şağıda A İHS "Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi" olarak adlandınlınştır.)
Bu, hususlarırı yanında, i şlemlerin her a şamasında hukuki hizmetten yararlanma hakk ı gibi delil ve tank gösterme hakkı olduğu anlamı na gelir. Aİ HS'yi onaylayan
Avrupa Konseyi'ne üye bütün devletler hukuki müracaat
yollannın kullanlmasıru temin etmelidirler.
9. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, do ğrudan veya
dolaylı olarak, avukatlarla ilgili çok say ı da mesele hakkında karar vermi ştir. Özellikle, bu davalar avukat ın etkin
yardımı ve davanı n sanığı n yokluğunda görülmesi, avukat ile gizli görü ş me, "adaletin gerektirdi ği durumlarda"
avukatı n atanması ile ilgili olmu ştur.
10.Bundan dolay ı , teşkilatlı bir hukuk mesle ğinin varlığı hukuk devleti ilkesinin sürdürülmesi için oldu ğu kadar insan haklanmn korunmas ı için de gerekli oldu ğundan; insan haklar ını n konmması , hukukun üstünlü ğü ilkesinin bütün Avrupa düzeyinde tesisi ve geli ştirilmesi
gibi temel amaçları olan Avrupa Birli ği Konseyi, hukuk
mesleğinin i şlerini serbest bir şekilde hiçbir toplulu ğ
un
uygunsuz bask
ısı altı nda kaimadan icra edebilme ihtiyacına kayıtsı z kalamazdı.
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11.Aslında, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile hukuki
işbirliği faaliyetleri çerçevesinde (Demo-Droit ve Themis
Programlan), Avrupa Birli ği Konseyi, "Değişen Toplumda
Avukatın Görevi ve Sorumluluğu" konulu, çok tarafl ı toplantılar düzenlenmiştir.
12.Avrupa Konseyi tarafından Macaristan Barolar Biru Barolar ve Hukuk Kurumlan Konliği, Avrupa Topluluğ
i içinde bu konuseyi (CCBE) ve INTERIGHTS ile işbirliğ
da düzenlenen 1997 çok taraflı toplantının (Budapeşte 9-11
Aralık 1997) sonuç k ısmında, avukatlık mesleğinin yapısı
ve ifası ile ilgili bölümde şu hususlar belirtilmiş tir: "Bütün
toplumlardaki avukatlar a şağı daki genel ilkeler ile bağlı dırlar: özgürlük, ahlaki dürüstlük, mahremiyet, ahlaki kurallara uyma, menfaatlerin çatışmasmdan kaç ınma, görevlerini başarı yla yerine getirmelerine mani olacak faaliyetlerden, reklam ve kişisel tanıtımdan kaçınına (İnsan Haklan ve Temel Özgürlüklerin koruıımasma Dair Sözleşme'nin
10. Maddesi dikkate alınarak) müvekkilin menfaatlerinin
korunması ve mahkemelere saygı göstermek.
13. Bundan başka, Avrupa Birliğ i Bakanlar Komitesi
hükümetler arası faaliyetleri bağlamında, avukatlık mesleği ve görevi ile ilgili meseleleri de içeren, adalet sorunlanna ilişkin çok sayı da önergeler ve tavsiyeler kabul etmiştir.
14, özellikle, hakimlerin ba ğımsızliğı, etkinliği ve
görevleriyle ilgili R (94) 12 say ılı Tavsiye, (aşağıda 1994
Tavsiyesi olarak bahsedilecektir), Aİ HS 6. maddesi uyarı nca; herkesin kanunla kurulmu ş bağımsız ve tarafsız bir
mahkeme tarafından, makul bir süre içinde görülen, adil
u yolundaki prenve halka açık bir duruşma hakkı olduğ
sibini göz önünde bulundurarak, yarg ı bağımsızlığını ko-
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rumak amacıyla bazı temel esaslan ele al ır.
15. 1994 Tavsiyesi'ne göre Avrupa Konseyi, var olan
bütün yazılı belgeleri ve Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi içtihat hukukunu göz önünde bulundurarak, avukatlar ı
ilgilendiren benzer bir tavsiye hazırlama kararı aldı.
16.Bundan dolayı, adaletin tarafsızlığını ve etkinliğini
geliştirme çabaları çerçevesinde ve özellikle, adli işlemlerdeki uygunsuz gecilcmeleri azaltmak için (A İHS 6. maddesi uyannca) Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi tarafmdan CJ-EJ'den avukatlık mesleğini icra özgürlüğü hakkında tavsiye taslağı hazırlaması istendi.
Tavsiyenin Kapsamı
17. Bu tavsiyenin anlamı çerçevesinde, "avukat" terimi, tavsiyede değinilen avukatlann görevlerinden bir veya
birkaçını ifaya yetkili ve izinli ve Prensip 1. (2) uyar ınca bir
sicile kayıtlı bütün kişileri kapsar. Bundan dolay ı, avukat
tanımı, daha çok, hukuk mesleğini icra eden kişileri karşılar.
18.Tavsiye; hukuk mesleğinin özgürlüğünün temel niteliklerini, bunun nedenlerini, toplum için önemini, gerektirdiği sorumluluklan, teminat altına alınabilme ve korunabilme yollan ile bunun gereklili ğini ve devam ettirilmesi için ihtiyaç duyulan disiplini ve standartlar ı ifade etmeye çalışır.
19.Bundan dolayı, avukatların yerleşik mesleki standartlarla uyum içinde olmaların
ı sağlamak amacıyla hukuk mesleğini icra özgürlüğünü düzenleyen prensipler ve
kurallarla yönlendirilmeleri çok önemlidir.

422

Avukatl ı k Konuüu

20.Bu prensipler ve kurallar, diğ er hususlann yanında, şunları içermelidir; avukatl ık mesleğini icra özgürlüğünün genel prensipleri (Prensip t), hukuk e ğitimi, stajı
ve hukuk mesleğine giriş (Prensip 11), avukatların görevleri ve rolleri (Prensip İlİ), tüm şahıslann avukata ulaşabilmesi (Prensip IV), birlikler (Prensip V) ve disiplin ile ilgili
işlemler (Prensip VI).
Prensiplerin Aç ıklaması Şerhi
PRENSİP 1
Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki
özgürlüğün Genel ilkeleri
21.Adalet sisteminin tarafsı z ve adil uygulanmas ı ve
insan hakları ve temel özgürltiklerinirı etkin korunmas ı,
hem yargrnın bağımsızlığı na ve tarafsızlığma (bkz., 1994
Tavsiyesi) hem de avukatlarm özgürlüğüne bağlıdır. Yargrnın ve avukatlarm ba ğımsızlığı, her adalet sisteminin temel unsurlarmdand ır.
22.Esas olarak, herkesin sahip olduğu insan haklan ve
temel özgürlüklerin, medeni ve siyasi haklar gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklann yeterli bir şekilde korunabilmesi, tüm bireylerin özgür bir hukuk mesle ğinin sağladığı hukuk hizmetlerine, etkin bir biçimde ula şabilmesine
bağlıdır (Prensip 1. (1)).
23.Bundan baş ka, Tavsiye Prensip I. (2)'de, avukatlann mesleğe kaydolmalarını n bağımsız bir mesleki kuruluş tarafından de ğerlendirilmesini şart koşar. Bu durum
karşı konulmaz, uygulama ile ilgili nedenlerden dolay ı
mümkün olmazsa, kaydolma ve kaydm silinmesi ile ilgili sorunlarda mahkemeye ba şvurma hakkı olmalıdır. Esas
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AVRUPA KONSEYİ olarak, avukatların, hiçbir uygunsuz baskı veya müdahaAVUKATLIK leye tabi olmayan bir topluluk tarafından alınmış kararla1ESLEĞ ININ ra dayanılarak kaydolma zorunlulukları, avukatlık mesleÖıGÜRıÜKR ğinin Özgür ve bağımsız olarak icras ınm bir ön şartı olarak
HAKKINDA dü şünülebilir. Her iki durumda da (Örneğin; kararlar ba9 NUMARALI ğımsız bir kuruluş veya mahkeme tarafından alındığmda)
TAVSİYE KARARI adil bir inceleme her zaman mümkün olmal ıdır.
24. Belirtilmelidir ki, Prensip 1. (2) kişilerin diğer hukuk mesleğini icraya kabul edilme biçimlerini, kabul kriteri adil ve objektif olduğu ve karar verecek kurulu ş hiç
bir uygunsuz baskı veya müdahaleye tabi olmadığı sürece, dışlamaz. (aynı zamanda aşağıda Prensip Ve bkz.).
25.Tavsiye aynca, avukatlarm toplumdaki di ğer bireylerle aynı demek kurma, inanç, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini vurgular. Özellikle, avukatlann diğer bireylere uygulanandan daha fazla hukuki
kısıtlamaya tabi olmadan hukukla ve adaletin yerine getirilmesiyle ilgili kamu tartışmalannda yer alma ve Özgürce ve müdahale olmadan, yerel veya ulusal mesleki kurumlara katılma veya bu kurumları oluşturma haklannın olduğunu belirtir. Ayrıca, inançlan veya yasal bir birliğe üyelikleri nedeniyle hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdırlar. Ayr
ıca, avukatlar adalet sisteminin işleyişini denetlemek için var olan veya teklif a şamasındaki mevzuat
ile ilgili kamu tartışmalarına katılma ve gerekli oldukça,
reform teklifi yapma hakkına sahiptirler. Esas olarak, her
hukuk sisteminin esas aktÖrlerinden biri olan avukatlar,
ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelebilecek Önemli
gelişmelere kayıtsız kalmamalı ve hukuk sisteminin gelişimine önayak olabilecek her kanun teklifinde aktif rol oynamalıdırlar (Prensip 1. (3)).
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26. Avukatlık mesleğinin bireylerin haklar ını savunma görevini tam olarak, etkili bir biçimde gerçekle ştirmesini sağlamak amacıyla avukatlar, hiçbir merciin k ısıtlama, nüfuz, baskı , tehdit veya uygunsuz müdahalesi olmadan, yerleş ik mesleki standartlarla birlikte ilgili devletin iç
hukuk sistemine uygun olarak, müvekkillerine yol gösterebilmeli ve onlan temsil edebilmelidirler (Prensip 1. (4)).
27. Tavsiye daha sonra müvekkil-avukat ili şkisini ele
r.
alı (Prensip 1. (5 ve 6)) Özgürlüklerinden yoksun ki şiler
n müvekkillenda (Prensip 1. (5)) Tavsiye, avukatlar ı
hakkı
riyle görüş me hakkının, adaletin tam olarak yerine getirilmesini temin etme ihtiyac ı ve kamu düzeninin korunması ile dengelenmesi gerekti ğini belirtir. Esas olarak belirli
durumlarda avukatlann müvekkilleri ile görü şmelerinin
sınırlandırılması yerinde olabilir, örne ğin; devam eden
cezai soruşturmaların ve hapishanelerin güvenli ğinin korunması amacıyla.
28. Bunun dışı nda Tavsiye, devletlere, müvekkil avukat ilişkisinin gizlili ği hakkında dosyaları n, belgelerin ve
elektronik haberle şmenin içeri ğ inin gizliliği de dahil olmak üzere bu kurala uyulmas ını sağlama zorunlulu ğu getirmiştir. Ancak özellikle cezai soru ş turma gerektirdiğinde
na bir istisna getirebilir (örne ğin; müvekkil
gizlilik kuralı
ile avukat arası ndaki elektronik haberle şmenin suça i ştirak
amacıyla kötüye kullan ılması durumunda) (Prensip 1. (6))
Fakat, cezai soruşturma s ırası nda avukatlar ve müvekkilleri arası ndaki haberleş menin gizliliğini s ınırlandırmaic gena ve savcı lar ve müdafirektiğinde, savunmanı n hakları
i" ilkesine saygı gösterilndaki
"kuvvetlerin
eşitliğ
ler arası
mesini temin etmek ve tarafs ızlığı sağlamak amac ıyla Tavsiye, bu s ınırlandırmanı n yargının veya bağımsız ve tarafsız bir başka makamın denetimi altında yerine getirilmesi
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gerektiğini belirtmiş tir. Ancak bu hüküm avukatların müvekkilleri aleyhine tan
ıklık yapmaya zorlanınalan gerektiği anlamına gelmez.
Ayrı ca, Tavsiye metninde yer alan "cezai soruşturmalar" terimi, mali ve gümrük alanlanndaki soru şturmaları
da içine alacak şekilde geni ş yorumlanmalıdı r. Bu hüküm
Aİ HS'nin 8. maddesi 2. fıkrası ndan esinlenmiştir.
29.Bunun yan
ı sıra Tavsiye, işlerinin uygun şekilde yerine getirilmesi, ilgili bütün dosyalara ula şılabilmesi için
(Prensip 1. (7)) avukatlara olan ihtiyaca de ğinir ve kayıtlı hiçbir dosyanm sadece bir taraf için haz ır (mevcut) buhmdurulmaması gerektiğini belirtir (adli i şlemler sırası
nda kuvvetlerin eşitliği ilkesi).
30. Son olarak Tavsiye, 1. (8) Prensibi'nde, avukatlarm
kendi aralarmda eşitliği ilkesini hatı rlar ve aynı davada
yer alan avukatlara eş it davraııılmasıru sağlamak amac ıyla
devletlerden gerekli tedbirleri almalarını ister. Bu hüküm
ayni müvekkili birden fazla avukat ı
n savunduğu durumla
ilgili ulusal kanunlar
ı ihlal etmez. Esas olarak, bu hüküm
farklı tarafları n avukatlannırı eşitliği anlamı na gelir.
PRENSİP İİ
Hukuk Eğitimi, Staj ve Hukuk Mesle ğine Giriş
31. Tavsiye, avukatlar için yeterli hukuk e ğitiminin
sağlanması ve onlann hukuk mesleğine girişlerinin düzenlenmesi için devletler taraf ı ndan uygulanması gereken
önemli kurallar içerir.
32. Metin; cinsiyet, cinsel tercih, ı rk, renk, din, politik
veya diğer görüş , etnik veya sosyal köken, ulusal bir azm426
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lığa mensup olma, mülkiyet, do ğum ve fiziksel yetersizlik
nedenleriyle hiç kimsenin hukuk e ğitiminin, hukuk mesleğine giriş inin ve hukuk mesleğ ini icraya devam etmesinin reddedilemeyece ğ ini belirtir. Bu hüküm A İHS 14.
maddesinden esinlenmi ştir.
33. Hukuk eğitimi, teknik yeterli ğe ek olarak, hukuk
mesleğinin yapı smda var olan ahlaki standartlarm bilincini ve AİHS'de -diğ er hususlarm yanmda- bulunan insan
haklarını ve temel özgürlükleri geli ştirmek amacıyla düzenlenmelidir (Prensip Il. (2)).
34.Bunun yan sı ra, Tavsiye, hukuk e ğitiminin, devam
itimin ve uygulama ile ilgili deneyimin hukuk hizeden eğ
metlerini vermek için gerekli teknik yeterli ğin seviyesini
yakalamak, devam ettirmek ve yükseltmek için hayati etmenler oldukları
nı kabul eder. Gerçekten metin bu amaçmak
için,
uygun hallerde, devletlerden gerekli
lara ulaş
tedbirlerin al ınmasını ister (Prensip Il. (3)).
35. Bununla birlikte devaml ı eğitim programlarından
ı , müvekkillerinin ve bir
oluşan hukuk eğ itimi avukatlar
bütün olarak hukuk sisteminin menfaatlerine sayg ı duyı korumak ve geli ştirmek için e ğitmesinin yamak, bunlar
nnda, hukuki beceriyi art ırmayı , etik standartları ve kamunun ilgisini de yükseltmeyi amaçlamal ıdır. (Prensip 11.
(3)).
PRENSİP 111
Avukatların Görevleri ve Rolleri
36.Her şahsa ya da şahı s grubuna hak ve menfaatlerini savunmak veya ileri sürmek için bir avukat ı n yardımına ba şvurma hakkı tanınmıştı r ve bunu dürüstlük ve öz427
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gürlükten ayrı lmadan mümkün olan en iyi şekilde yapmak avukatı n ödevidir. Sonuç olarak, avukatlar arasmda
müvekkilleri veya bunlann davalan sebebiyle makamlar
tarafmdan kesinlikle fark gözetilemez.
37.Bu sebeple Tavsiye, avukatları
n müvekkillerinin kanundan doğan hak ve menfaatlerini savunurken özgür,
dikkatli ve adil olmasını temin etmek amacıyla barolarca
veya kendi diğer meslek birliklerince düzenlenen mesleki
standartlarm davran ış kurallarının önemini belirtmektedir.
38.Tüm avukatları n müvekkillerinin i şleriyle ilgili sır
saklama ödevi vard ır (Prensip 111. (2)). Bu ödev A İHS tarafından garanti altına alı nan savunma hakları
ndan biridir.
Bu kurala karş m, genellikle hile ve suç te şkil eden fillerle bağlantılı istisnalar bulunmaktad ı
r. Tavsiye metninin
İİ!. (e) Prerı sibi'nde; müvekkilin nzas ı dışında sı k saklama yükümlülüğünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin avukatlar hakkı nda disiplin müeyyidesine sebep olabileceği belirtilıniştir.
39.Bu hususta, her devlette dava s ırası
nda avukatlarını gizli addedilen vesikalan ibraz ının talep edildi ği değiş ik usutler bulunmaktad ır. "Ortak Hukuk"ım (örf ve adet
kaidelerinden ibaret olan hukuk sistemi) uyguland ığı bazı
ülkelerde gizli vesikalarm ibrazına müvekkiller karar verirken, başlıca Kıta Avrupası hukuk sistemini uygulayan
ülkelerde adli i şlemler sırası nda talep edilen bu vesikaların ibraz edilip edilmeyeceği karannı vermek avukatlara
düşmektedir.
40.Bununla birlikte, "Tavsiye, avukatların müvekkillerine karşı ödevleri hususunu göz önünde bulundurmaktadı r." (Prensip HI. (3, alt bentler a, b, c, d ve e)). Müvekkillerine olan ödevlerini yerine getirirken avukatlar her za428
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man hukuk çerçevesinde, müvekkillerinin arzulanna göre
ve yerleşmiş mesleki ve etik standartlar dikkatlice ve korkusuzca hareket etmelidirler.
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41. Avukatlar, müvekkillerine dava masraflarmı da
ı ve gidişatı hakkında
içeren davanın muhtemel sonuçlar
bilgi vermek yan
ında, müvekkillerinin hak ve borçlar ını
öncelikle bildirmek zorundadırlar (Prensip İli. (3. a)).

ÖZGÜRLÜKLER

Özellikle belirtilmelidir ki, dava masraflar ırıın bir kısmı avukatm ücretinden karşılanabilir. Bu sebeple avukatlar müvekkillerine dava boyunca ortaya ç ıkan masraflar
ı
bildirmelidir.
ıca Tavsiye'ye göre avukatlann görevlerinin bir
42.Ayr
parçası olarak anla şmazhkları sulh yoluyla çözmeye gayret etmeleri (Prensip ili. (3. b)) ve menfaat çatışmalarından
kaçınmaları gerekmektedir (Prensip 111. (3. d)).
43. Bundan başka, Prensip IlI. (3. e) avukatlardan -makul bir şekilde- becerebileceklerinden fazla i ş almamalannı ister. Özellikle istenen faal seviyeyi muhafaza edemeyeceklerse. Esas olarak avukatların makul bir şekilde yapabilecekleri işlerinin tespiti kendi takdirlerine bırakılına bağlıdır. (Örneğin;
mıştır ve davanın özel durumlar
dava çeşitleri, mahkemelerin büyüklü ğü, hukuk firmalarındaki avukatların sayısı ve deneyimi). Aynca müvekkiller başka bir avukata başvurmaya karar vermek konusunda özgürdürler.
44. Bununla birlikte, avukatlar mahkeme heyetine karsaygılı
olmalı ve yargı sisteminin doğru ve adil şekilde
şı
işlemesi için üzerlerirıe düşeni yapmalıdırlar (Prensip 111.
(4)). Fakat bu, belirli davalarda karar verecek olan yargıçlar
ın yetkisine veya yargıcın duruşma sırasındaki hareket
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tarzına iliş kin hususlann avukatlarca ileri sürülmesine engel olmamalıdır.

MESEE Ğİ N İ N
İ CRASINDAK İ
ÖZGÜRLÜKLER
HAKKINDA
9NUMARAU
TAVSIYE KARAR İ

45.Ayr
ıca Prensip 111. (4)'le ilgili olarak belirtilrnelidir
ki, duruşmanrn uygun bir şekilde icrası m temin amac ıyla, hakimler milli hukukça düzenlenen avukatlar ın meslek birliklerinden ihracı, para cezası verilmesi.., gibi herhangi bir disiplin yaptınmı ndan yararlanabilir.
46. Bazı üye devletlerde sık sık rastlanan avukatlann
grev yapmasının, onları
n hizmetine ihtiyaç duyan ki şilerin zarar görmelerine sebep oldu ğu özellikle vurgulanmalıdır. Bu nedenle Tavsiye (Prensip ili. (4)), grevin avukatlann kanuni bir hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte,
zamanla sın
ı rlı olarak yapılması ve müvekkillerinin veya
avukata başvuranları
n menfaatlerini zedelememesi gerektiğini öngörür.
PRENSIP IV
Tüm Şahısları n Avukatlara Ulaşabilmesi
47. Avukatı
n mesleğiyle ilgili hakları n kullanma özgürlüğü ile bağlantılı olarak, avukatların hizmetlerini toplumun her kesimine ula şı labilir hale getirmeleri ve bireylerin medeni ve siyasi haklarını da koruyarak adaletin
sağlanması
na yardımcı olmalan gerekir. (Prensip IV)
48. Fakir ve normal yaşam koşulları
ndan mahrum
kalmış kiş iler için hukuk hizmetleri hükmü bu insanlann mutlak suretle mahkemede temsil edilmesi yükümlülüğünü içermez fakat, hakları konusunda onlar
ı eğitmek
ve onlara akı l vermek zorunlulu ğu ile onları savunma ve
koruma yolları anlamı na gelir. (Prensip IV. (1) ve IV. (2))
Bu amaca ulaşma yolları ndan bir tanesi, fakir toplumlar430
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da çalışan, bu toplumlara mensup ki şilerin sayesinde kendi haklarını koruyabildikleri ve geli ştirebildikleri ve gerekli olduğunda, avukatlann yardımını isteyebildikleri ilgili kanunları ve usulleri haber veren örgütlere kat ılmak
olabilir.
49.Tavsiye, bunun yan
ı sı ra, hukuk hizmetleri programlarım mevcut bulundurmanın hükümetlerin sorumluluğu olduğumu vurgular. Hükümetlerin katkılanna ek
olarak, bu tip programları geliştirmek ve temin etmek için
barolar ve avukatlann diğer meslek birlikleri gayret etmelidir. (Prensip IV. (3))
50. Avukatların ücretleri ve hizmetlerinin karşılığı
hakkında, Tavsiye, onları düzenleyen mevzuatın hukuk
hizmetlerinin halka makul şartlarda surııılmasını temin
etmesi gerektiğ ini ve avukatlann özgür olbilmeleri için
makul bir yaşam standardını elde edebilecek kadar kazanmalarının şart olduğunu belirtir. (Prensip IV. (4))
51.Bunun dışında, ekonomik yönden zay ıf kişiler için
hukuk hizmetleri ile me şgul, masraflan tamamen veya
kısmen kamu fonları tarafından karşılanan avukatlar mesleki açı dan hala Özgür olabiimelidirler. (Prensip IV. (5))
52. Son olarak, Prensip IV'ün hükümleri sadece cezai
bir suçla itham edilmi ş kişileri savunan avukatlara değil, bu Tavsiye'nin amacı çerçevesindeki bütün avukatlara uygulanır.
PRENSİP V
Birlikler
53. Tavsiye, avukatların; haklarını ileri sürebilen, de431
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vam eden eğitimlerini ve stajlarını geliştirebilen ve mesleki dürüstlüklerini koruyabilen, yasal, ba ğ
imsız ve özerk
bir birliği her yargı bölgesinde kurma ihtiyaçlar
ına değinir
(Prensip
V.
(1)).
Ayr
ıca,
bu
birliklerin
yürütme
organÖzGÜRLÜER
HAKKINDA lannın, dış müdahale olmadan görevlerini yerine getirme9NUMARAU leri amacıyla, kendi üyelerini seçmesi yerinde olur.
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54.Meslek kurallanm düzenleyen yasama i şlevine sorunlu katılımı sağlamayan ülkelerde, dilerlerse ve bu birliklerin üyelerinden istenen mesleki standartları taşıyorlarsa, son söylenenin avukatlar
ın özgürlüklerini ve haklarını destekleyebilmesi ve koruyabilmesi amacıyla avukatlara bu birliklerin üyesi olma imkan
ı verilmelidir. Esas olarak avukatlar görevlerini tam olarak ancak "Hukuk Devleh" ilkesi üzerine kurulmu ş devletlerde, Barolar özellikle devletten ve ekonomik baskı gruplarından bağımsızsa
yerine getirebilirler, (Prensip V. (2)) Ancak barolar ve avukatlann diğer meslek birlikleri, herkesin etkin ve e şit bir
şekilde hukuk hizmetlerine ulaşmasını ve avukatların, kanunlara ve yerleşik mesleki standartlara uygun olarak ve
haksız hiç bir müdahale olmadan müvekkillerine akıl vermelerini ve onlara yard ım etmelerini sağlamak amacıyla
hükümetlerle işbirliğ
i yapmaya çalışmalıdırlar.
55.Tavsiye, (Prensip V. (3)) bunun yan s ıra, baroların, her türlü uygunsuz sınırlandırmalara ve ihlallere karşı avukatlann özgürlüklerini savunmaktaki belirgin rolünü takdir eder.
56.Bundan başka, Tavsiye (Prensip V. (4), bent (a-g)
arası), hukuk mesleğinin özgürlüğüne katkıda bulunması ve onlarm toplum içindeki görevlerini tamamlaması gereken Barolarm ayrmtılı olmayan bir görev listesini içerir.
57. Avukatları n özgürlüklerinin müvekkilleri ve top432
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lum için önemini göz önünde bulundurarak, Barolann
avukatları
n özgürlüğünü koruma ve geli ştirme görevini
yerine getirmeleri amac ıyla, Tavsiye (Prensip V. (5), bentler (a-e) arası) avukatlar
ın hak ve özgürlüklerinin sınırlandmlması ihtimaline karşı onların haklarını savunmak
amacıyla her türlü gerekli davay ı alma zorunluluğunu
vurgıılar.
58.Prensip V. (5) bent (d), özellikle avukatlar
ın zilyetliklerinde bulundurduklan malzemelere -ve sadece belgelere değil- el koymaya işaret eder, çünkü birçok durumda avukatlar bilgiyi disket veya cd-rom gibi elektronik biçimde saklarlar.
59. Bentler (a-g) aras ında belirtilen durumlardan biri
meydana gelirse, barolar yetkili mercilerde temsil edebilme yetkisine sahip olmalıdır.
PRENSİP VI

Disiplin ile ilgili işlemler
60.Tavsiye, baroların ve avukatların diğer meslek birliklerinin avukatlar için özgürce mesleki davran ış kurallan oluşturma ve uygulama ihtiyaçlarına değinir. A4ukatlar tarafı
ndan mesleki davranış kurallannda oluşturulan
mesleki standartlara riayetsizlik durumunda, barolarm
onlara karşı disiplin ile ilgili işlemlere karar verme ve uygulama konusunda özel yetkileri vard ır (Prensip VI. (1)).
Ancak mahkemeler, savcı veya herhangi bir diğer kamu
mercii yetkili baroya, son söylenen için disiplin ile ilgili
işlemler başlatılması amacıyla, bir dava rapor edebiirler
(Prensip Vi. (2)).
Savcı makamının görevi, bu işlemleri başlatma ve i5433
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lemlerde yer alma konusunda s ınırlandınlmalıdır.
61. Disiplin ile ilgili i şlemler adil usul gereklerine ve
özellikle avukatlarm muhalif karar aleyhine temyize ba şvurabilme imkanını içeren AlliS 6. madde hükümlerine
tam olarak riayet etmesi gerekmektedir.
62.özellikle, bu Tavsiye'nin amac ı dahilinde, avukatlann hakları, diğerlerin yanında, şu hususlan içerir:
• Kanunla kurulmuş , bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafı ndan, makul bir süre içinde, adil ve halka aç ık
duruşma hakkı. Bu, avukatların davanın kamera tarafından görüntülenmesini talep etmelerine mani olmaz;
• Kendilerine karşı ileri sürülen iddiadan ve delil durumundan zamanında haberdar edilme hakkı;
• Savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman verilmesi hakkı;
Duruşma boyunca duruş mada bulunma hakkı.
63.Son olarak Tavsiye (Prensip Vi. (5)) disiplin suçlar ı
için yaptırım belirlerken orantıhlı k ilkesine uyma gereğini
vurgular. Bundan dolay ı iş lenen suçun ağırlığı ile avukata
karşı belirlenen yaptırı mlann olumsuz sonuçlan aras ında
bir denge kurulmal ıdır.
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kabul edilmiş tir.
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Yargı Bağımsızlığı

1. Yargı bağımsızlığı devlet tarafmdan güvence altma BM YARGI
alınır ve anayasada veya iç hukukta yarg ı bağımsızliğına BAĞIMSIİLIĞI
FM L
yer verilir. Yargı bağımsızlığı na saygı göstermek
ek ve gö- PRENS
İPURİ
zetmek bütün hükümet kurulu şlanrun ve diğer kurumlann görevidir.
2. Yarg
ı organ
ı önündeki sorun hakkında her hangi bir
tarafı
n her hangi bir nedenle do ğrudan veya dolaylı kisı tlama, etki, teşvik, baskı , tehdit ve müdahalesine maruz
kalmaksızın, maddi olaylara ve hukuka dayanarak tarafsız bir biçimde karar verir.
3. Yarg
ı organı yargısal niteliğe sahip her konuda yarg lama yetkisine ve karar vermesi istenen bir sorunun
ı
kendisinin hukuken tanı mlanan yetkisine girip girmediği hakkında münhası ran karar verme yetkisine sahiptir.
4. Yarg
ı lama sürecine usulsüz ve yetkisiz müdahale yapılamaz ve yargı sal kararlar değişikliğ e tabi tutulamaz. Yargı sal organları
n verdikleri cezaların hukuka uygun olarak yargı sal denetime tabi tutuLması veya yarg
ı organlarını n verdikleri cezalann yetkili makamlar taraf ından azaltılması veya baş ka bir ceza ile değiştirilmesi bu
prensibi ihlal etmez.
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Herkes, önceden konmu ş hukuki usullere göre yargılama yapan olağ an mahkemelerde veya yargı yerlerinde yargılanrna hakkına sahipti. Olağ an mahkemelere veya
PRFNSPLI
yargı yerlerine ait olan yetkilerin ellerinden al ınması için
konmuş usulleri gereği gibi uygulamayan yargı yerleri
kurulamaz.
BM YARGI

5.

BAGIMSI İLİĞ I

6. Yargı bağımsızlığı prensibi, yargılama organının davaları adil bir biçimde görmesini ve taraflann haklanna
saygı gösterilmesini gerektirir ve yargılama organına bu
imkanı verir.
ının görevlerini gereği gibi yapmala7. Yargı organlar
lmak
için yeterli kaynaldan ay ırmak, her
rını mümkün kı
üye devletin görevidir.
Yargıçların ifade ve örgütlenme Özgürlüğü
S. İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'ne uygun olarak, diğer vatandaşlara olduğu gibi yargı organı mensuplarına
da ifade, inanç, örgütlenme ve toplannıa hakkı tanınır; anıçlar bu haklarını kullanırlarken, her zaman göcak yarg
revlerinin itibarı
nı ve yargının tarafsızhğını ve bağımsızlıkoruyacak
tarzda
hareket ederler.
ğını
9. Yargı çlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki
eğitimlerini geliştirmek ve yargı bağımsızlığını korumak
için yargıçlardan oluş an örgütler kurabilir, bu örgütlere
ve diğer kuruluşlara üye olabilirler.
Yargıçlann Nitelikleri, Göreve Seçilmeleri
ve Eğitimleri
ıçlar, gerekli hukuk e ğitimini ve niteliklerini
10. Yarg
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Avukatl ı k Kanunu

almış , dürüst ve ehliyetli ki şiler arasından seçilir. Yargısal
göreve seçim yöntemleri düzenlenirken, uygunsuz saiklerle atama yapılmasına karşı koruyucu tedbirler getirilir
Yargıçların seçiminde ı rk, renk, cinsiyet, din, siyasal veya
başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum ve statü gibi nedenlerle bir kimseye kar şı ayrımcıtık yapılamaz. Yarg ısal görev için adaylar ı n o ülkenin vatandaşı olma şartı aranması, aynmcılı k yapılması şeklinde anlaşılamaz,
Hizmet Şartları ve Görev Süreleri
11. Yargıçların görev süresi, ba ğımsızlığı, güvenliği,
alacakları yeterli ücret, hizmet şartları, emekli ayl ıkları ve
emeklilik yaşı yasada yeterli biçimde güvence altma al ınır.
12. Yargıçlar ister atanmış ister seçilmiş olsunlar, zorunlu emeklilik yaşı na kadar veya süreli bir görevleri varsa sürelerinin dolmas ı na kadar görev yapmaları güvence
altına alınır.
u yerlerde yarg ıçların
13.Meslekte yükselme bulundu ğ
yükselmeleri yeterlilik, dürüstlük ve deneyim gibi objektif nedenlere dayanır.
14.Yargı çlann üyesi bulunduklan mahkeme içinde davalann dağıtımı , adalet sisteminin bir iç i şidir.
Mesleki Gizlilik ve Muafiyet
15. Yargıçlar, yaptıkları müzakereler ile aleni yarg ılama dışı nda görevleri sırası nda edindikleri gizli bilgiler
konusunda mesleki gizlilik kuraliyla ba ğlıdı rlar ve bu tür
441
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konular hakk ında tanıklık yapmaya zorlanamazlar.
16. Disiplin soruşturması yapılması, kişilerin ulusal
hukuka göre temyiz hakları ve devletten tazminat isteme
haklan saklı kalmak kaydıyla, yargıçlar yargı sal yetkilerini kullanırken yanlış tasarruflan veya ihmalleri nedeniyle kendilerine karşı maddi tazminat istenen hukuk davalarından muaftırlar.
Disiplin, Görevden Al ı nma ve Göreve Son Verme
17.Mesleki sıfatları nedeniyle bir yarg ıç hakkında yapılan bir suç isnadı veya bir ş ikayet, uygun bir usule göre
hı zla ve adil bir biçimde takip edilir. Yarg ıçlar adil olarak
yargılanma hakkı na sahiptir. Yargı ç tarafmdan aksi talep
edilmedikçe, incelemenin ilk a şaması gizli tutulur.
18. Yargı çlar sadece görevlerini yapamayacak duruma gelmeleri veya görevleriyle ba ğdaşmayacak davranışlarda bulunmaları sebebiyle görevlerinden al ınabilir veya
görevlerine son verilebilir.
19.Bütün disiplin, görevden alma ve göreve son verme
işlemleri, yargısal faaliyetin yerleş ik standartlarma göre
karara bağlanır.
20. Disiplin, görevden alma ve göreve son verme kararlan ba ğımsı z bir denetime tabidir. En yüksek mahkemenin bu konuda ald ığı kararlara ve yasama organının
suçlandı rarak görevden alma veya benzeri yarg ılamalara
karşı uygulanmayabilir.
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ULUSLARARASI
AVUKATLAR B İ RLİĞİ
MORELIA ŞARTI

Aşağıdaki Şart Morelia (Meksika)da 2 Ağustos 1991
tarihinde düzenlenen Uluslararas ı Avukatlar Birliği
(UlA) Genel Kurulu tarafı ndan kabul edilmiştir.

LIL LISLARARASI AVUKATLAR B İRLİĞİ
MORELIA ŞARTI

Koşulsuz adalete erişim hakkını
n, ayrılmaz bir şekilde
bağlı olduğu kabul edilmiş insan haklarına katılması gereğini göz önünde tutarak;
Bu hak olmaks ızın insan onurunun gerçekte olamayacağı ve bu bakımdan, yalnızca insan olması nedeniyle her
bireye bu hakkın sağlanması gereğini göz önünde tutarak;
Bu hakkın her devletin her bireye, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ulusal yasalardaki haklannı bildirme ve
bunlan gerçekleştirme yöntemini bildirme yükümlülü ğünü getirdiğini göz önünde tutarak;
Bu hakkın dava tarafları arasında tam özgürlük ve eşitlik şartlan içinde olağan veya olağanüstü mahkemelere
erişim hakkını içerdiğini göz önünde tutarak;
Bir kişinin bir avukattan dan
ışmanlık alma ve davacı
veya dayalı, mağdur veya suçlu olmasma bakılmaksızı
n
savunulması hakkını
n temel niteliğinden dolay ı ihlal edilemeyeceğini göz önünde tutarak;
Avukat seçiminin her koşulda serbest olması gereğini
göz önünde tutarak;
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ULUSLARARASI
Her devletin görevinin savunmalar ıru yapmak için geAVUWLAR rekli imkanlan olmayan ki şilere avukat yardımı için geMORELIA Ş ARTI rekli giderleri üstlenmesi olduğunu göz önünde tutarak;
Avukatların bu kişiler için yaptıkları faaliyetlerin uygun şekilde ücretlendirilmesi gereğini göz önünde tutarak;
Her halükarda, avukatl ık mesleğinin görevinin, bu hukuki yardım sistemine, hiçbir çekince olmaks ızın ve tam
bağımsızlı k içinde, tüm beceri ve gayretiyle, yalnzca dava
tarafının yüksek menfaatini düş ünerek aktif olarak katılmak olduğu gerçeğini göz önünde tutarak;
Madde 1
Her birey maddi durumu veya sosyal konumu ne olursa olsun, özellikle yaş , cinsiyet, milliyet, etnik köken, bir
gruba aidiyet, dini veya siyasi görü şü ne olursa olsun adalete erişim hakkına sahiptir.
Madde 2
Adalete eriş im, tam bağımsızlık içinde, olağan ve olağan üstü mahkemeler nezdinde, her türlü ihtilaf veya anlaşmazlığı çözmek için baş vurular her türlü merci ve makam önünde bir avukattan danışmanlık, yardım ve savunma alma hakk
ın kapsar.
Madde 3
Maddi durumu ne olursa olsun herkes, serbestçe seçtiği bir avukatın yard ımından yararlanma hakkı na sahiptir.
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Madde 4

AVUKATLAR

Her devlet savunmalanru yapmak için gerekli imkan- BiR Ğ i
lan olmayan kişilere avukat yardımı için gerekli gidene- MORELIA ŞARIİ
ni üstlenir.

Madde 5
Her halükarda, avukatlık mesleği, "1. madde"de belirtilen ilke doğrultusunda ihtiyaç halindeki her ki şinin savunmasmı üstlenir.
Madde 6
Avukatların danışmanlık ve savunma görevi her koşulda tam ba ğımsızlık içinde yerine getirilir.
Madde 7
Avukatlarm mesleki kurum ve örgütleri her devletin,
hakları ve faaliyetleriyle ilgili olarak, dava tarafı kişilerin
eğitim ve bilgilendirilmesi için bir sistemi uygulamas ını
sağlar.
Madde 8
Bu Şart' t imzalayan devletlerdeki avukatlarm mesleki kurum ve örgütleri açıklanan ilkelere riayet edilmesini
sağlamayı taahhüt ederler.
Bu amaçla, Şart'a iç hukuk normu değerinin verilmesi için kendi devlet makamlan nezdinde her türlü girişimde bulunurlar.
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Aşağıdaki Şart Morelia (Meksika)'da 2 A ğustos 1991
tarihinde düzenlenen Uluslararas ı Avukatlar Birliği Genel Kumlu tarafindan kabul edilmi ştir.
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27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan

Ulus lararasi Avukatlar Birliği (UlA) Genel Kurulu'nca
kabul edilmiştir.
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21. YÜZYILDA AVUKATLIK
MESLEK KURALLARINA
DAIR TURIN ILKELER!

Gerekçeler
5 Büyük bir çeş itlilik gösteren siyasi, sosyal ve kültürel

bağlamlarda avukatın rolü hakkmda farklı görü şler mevcuttur.
9 Ekonomik geliş me ile iletiş im ve bilgisayar tekne-

lojisindeki ilerlemeler, ilgili alanlarda hizmet verenlerin
birlikte çalışma ve işbirliğ i yapmalarmda yeni yöntemler
kullanmalarını zorunlu kılmışsa da, bu kiş iler gerek kendi ülkelerinde gerekse uluslararas ı düzeyde müvekkillerine danışmanlı k yapar ve ordan savunurken yine temel ilkeleri gözetmek zorundad ırlar.
5 Coğrafi ve ekonomik ba ğlamlar ne olursa olsun, avu-

katlar medeni, siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel nitelikteki insan haklarmm savunulmas ında temel bir rol oynamaya devam etmektedirler.
ışman sıfatıy5 Bu rol sadece mahkemelerde de ğil, dan
la aşağı daki durumlarda da üstlenilmektedir:
Modem hukuk sistemlerinin karma şıklığına rağmen,
hukuk kurallannın daha yaygın şekilde bilinmesinin ve
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21. YÜZYİ LDA
AVUV İ LIK

böylece bu kurallara saygı gösterilmesinin ve uyulmas ının sağlanması,

MESLEK
KUMIIRINA
DAİ R İ URIN
İ IXELER İ

• Anlaşmazlığa düşmüş tarafları mesnetsiz davalar açmaktan vazgeçirmek ve anlaşmazlıklarmı önce arabuluculuk ve uzlaştırma yoluyla çözmeye yönlendirmek suretiyle mahkemelere yapılacak başvurulan azaltmak,
• Kendi kendine kural koyma, kurallar ı kaldırma ve
küreselleşme gibi akımlann giderek güçlendiği bir ortamda hukuki ilişkilerde istikrar
ı korumak.
9 Yürütme, yasama ve yargı organlarından gelen baskılar karşısında dahi avukatların rolünün ve bu rolün daima önemli olduğunun kabul edilmesini sağlamak gerekmektedir.
5 Bu hedefe ulaşılabilmesi için, avukatlık mesleğinin
temelinde yatan ve kültürler ve gelişmişlik seviyeleri arasındaki farklara ra ğmen, mesleğin temel niteliklerinin netleştirilmesini ve bunları koruyup idame ettirecek kurallaın geliştirilmesini sağlayacak ilkelerin bütün devletlerce
r
kabul edilmesi eizemdir.
9 Avukatlık mesleğinin temel ilkeleri Uluslararas ı
Avukatlar Birliği'nin Tüzük ve Kurallannda ve Birle şmiş
Milletler Genel Kurulu'nca 1990 y ı lmda kabul edilen Avukatlarm Rolüne Dair Temel ilkelerde belirtilmi ş olup, bu
dokümanlara göre:
Avukat, demek kurma ve katılma özgürlüğü, din özgürlüğü ve fikir ve ifade özgürlüklerini kapsamak ve fakat bunlarla smırlı olmamak kaydı yla, bireylerin müessir
bir vekalet hizmeti ile önyargı ve ayınmcılık taşımayan bir
savunma hizmetinden yararlanma hakk ını tam bir bağım-
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sızlık ve özgürlük çerçevesinde mutlak bir güvence alt ına
almak suretiyle bireyleri mahkemelerde savunınada esas
rol oynar;
• Kanun hakimiyetinin yaygmla şmasmı sağlamak ve
gelişimirte katılmak Avukatı
n hem hakkı hem de görevidir;
• Avukat mesleğini, özellikle avukat-müvekkil ilişkisinin ayncah ğı söz konusu olduğunda, meslek ahlaki kurallanna ve mesleki sorumluluk kavramına uygun şekilde,
hizmet ve hümanizm ruhuyla icra etmelidir;
• Avukatlık meslek kurulu şlarının temel görevi avukathk mesleğinin icra edilmesine ilişkin bütün standartlara ve normlara uyulmasım sağlamak, mensuplarını yersiz müdahale veya kısıtlamalara karşı savunmak, avukat111< hizmetlerinden herkesin serbestçe yararlanmas ıııı sağlamak ve adaletin tecellisine hizmet eden diğer kurumlarla işbirliği yapmaktır.
Avukatın üstlendiği rolün ve sahip olduğu hakların
doğal bir sonucu da, bu rol ve hakların gerektirdiği görevleri yerine getirme yükümlülüğüdür; zira söz konusu
hak ve görevler gerek kamu menfaatinin gerekse bireylerin menfaatlerinin korunmasının temel şartlarındandır.
g Meslek kuralları
na dair bu ilkeler, avukatlık mesleğ
i
için geçerli yasalara ve meslek ahlaki kurallar ına tabidir.
Uluslararası Avukatlar Birliği (Union Intemationale
Des Avocats) yukarıdaki gerekçelerden hareketle avukat111< meslek kurallarına dair aşağıdaki ilkeleri kabul etmiştir:
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Avukatın Rolü

2LYÜZ?İ LDA
AVUKATUK
MESLEK
KURALEARINA
DAİ R TUR İ N

kxati

Avukatın rolü bütün kişilerin yasalar huzurunda korunmasını sağlamaktır.
Mesleklerini, bir yandan kendilerine emanet edilen
menfaatleri korurken, bir yandan da yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını gözetecek şekilde icra
etmek avukatların hakkı ve görevidir.
Avukatın Rolünün Kabul Görmesi
Avukatların rolünün hem toplum hem de yasama, yürütme ve yargı organları tarafından kabul görmesi avukatlar için bir haklar; zira adaletin tecelli ettirilmesinde
ve toplumun hayatın
ı n düzenlenmesinde bir araç olarak
avukatın rolü elzemdir.
Bir yandan en üst ahlak standartlanna ve kültürel
normlara göre hareket ederken, bir yandan da verdikleri hizmetlerde kalite ve hakkaniyeti korumak suretiyle bu
kabulün idame ettirilmesini sa ğlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avukatlar ın görevidir.
Dolayısıyla, tüm yetkili makamlar ve devlet kurulu şlan, avukatlann kendilerine emanet edilen menfaatleri savunabilmeleri için, müvekkillerine ve ihtiyaç duyacakları
belgelere ulaşmalarına her durumda olanak tanımandırlar.
Bağımsızlık
Avukatlar mesleklerini, türü ne olursa olsun hiçbir
baskı veya ayırımcılığa maruz bırakılmadan serbestçe ve
bağımsızca icra etme hakk
ına sahiptirler.
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Müvekkillerinin menfaatleriyle çeli şen başka menfaat- 21. YÜ?YftDA
lerin varlığı nedeniyle, yapacaklan icraatın tarafsızlığına AVUKATLIK
gölge düşürecek durumlara girmekten kaç ınmak suretiyle MESLEK
KULRINA
bağımsızlıklarını korumak avukatların görevidir.
DAIR TURIN
İLKELERİ

Dokunulmazlık ve Adil Yargılanma Hakkı
Avukatlar mesleklerini müdahale veya kısıtlamaya
maruz bırakılmadan tam bir mesleki dokunulmazl ık içinde icra etme hakkına sahiptirler. Avukatın bürosunda yasaya aykırı olarak arama yapılamaz.
Müvekkillerinin haklannm korunmasım ve müvekkillerinin herhangi bir mahkeme veya bir başka yetkili makam tarafından adilane şekilde yargılanmalarını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avukatların görevidir.
Yargıçlarla İlişkiler
Mahkemede hazır bulunmaları adilane bir yargılamanin güvencesi olan avukatlar ın yargılama sürecindeki rollerinin öneminin Yargıçlar nezdinde kabul görmesi avukatlar için bir haktır.
Yargıçlarla ilişkilerinde onurlu ve vakur davranmak
ve yargı makamımn bağımsızlığı için mücadele etmek
avukatların görevidir.
Müvekkil Seçme Özgürlü ğü
Avukatlar herhangi bir müvekkilin vekaletini üstlenip üstlenmemeye kendi vicdanlar ına göre serbestçe ka451
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21. YÜ1YIIDA
AVIIYJUK
MESLEK
KURALLAR$NA
DAIR TUR İ N
iKEiFR İ

rar verme hakkına sahip olup, bir avukatın bir müvekkilin
vekaletinj üstlenmesi o avukatın fikren ve vicdanen o müvekkilin tarafını tuttuğu şeklinde yorumlanamaz.
Vekaletini mesleki ehliyetle, ba ğımsız bir şekilde ve ihmalkarlık etmeden yürütemeyeceklerini düşündükleri bir
müvekkilin vekaletini üstlenmemek avukatların görevidir.
Avukat-Müvekkil ili şkisinin Ayncal ığı
Yukarıda ifade edilenler bağlamında, yasalar veya herhangi bir yetkili makam huzurunda avukat-müvekkil ilişkisinin ayncalığının herkesçe tanınması ve bu ayncahğa
saygı gösterilmesi avukatların hakkıdır. Bu ayncalık hukuk devletinde avukat ile müvekicil aras ındaki ilişkinin
temelini oluşturmak ve yurttaşlar
ın yasal haklarının korunmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş kavramsal bir
ilke d ir
Müvekkillerini temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve bilgiyi gizli tutmak avukatların görevidir.
Bilgi Açıklama Yilkümlülüğünün Olmaması
Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya zorlanmamand ır.
İnsan hayatı için tehlike arz edebilecek bir faaliyetten
haberdar olan bir avukat, söz konusu hayatı
n korun
ınası
için avukat-müvekkil ili şkisinin ayncalığının izin verdiğ
i
ölçüde elinden gelen her türlü önlemi almal ıdir.
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Suçla ilgili veya yasa d ışı bir faaliyetten haberdar olan 21. YÜZYı LDA
bir Avukat, o faaliyete kat ılmayı haliyle reddetmelidir. AvtiK.AIIJK
MISLEK
Avukat o faaliyete katılmayı reddetse dahi, durumu yet- KRALLARINA
kililere haber vermekle yükümlü olmamal ı ; ancak, zıhrıın- DA İ R HJRIN
de söz konusu faaliyetin ardında yasa dışı eylemlerin giz- İ LIEEFR İ
lendiğine ve müvekkilinin söz konusu faaliyetten imtina
na dair ciddi şüpheler uyand ığmetmeye niyetli olmad ığı
da derhal o meseleden çekilmelidir.
Baroların Rolü ve Barolar Tarafı ndan Temsil
Bir baroya veya avukatlar birli ğine kaydolmak ve avukatları temsil eden ve kendisinin de mensubu oldu ğu bu
kuniluşun koyduğu kuralların mesleği düzenlemesini ve
bu kurallara riayet edilmesini sa ğ lamak, bulunulan ülken görevi veya hakkıdır.
ye göre, bir avukatı
Baronun, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen
Avukatların Rolüne Dair Temel İlkeler'e uyması kaydıyla, baronun bu tür kurallar koyma hakk ını kabul etmek
ve davranışlarını kendi barolarını n ve yetki alanında faaliyet gösterdikleri di ğer barolarm koydu ğu kurallara uy
durmak suretiyle söz konusu kurallara riayeti sa ğlamak
avukatlar
ın görevidir.
Avukatlık mesleğini temsil edenler, yasa haz ırlama, içtihat ve hukuk bilimine katk ı sağlayabilmelidir.
Kural Koyma ve Avukatlık Mesleğinin İcrası
Avukatlar mesleklerini kendi ülkelerinin ve topraklannda hizmet verdikleri ülkenin yasalan uyannca, en uygun gördükleri şekilde, tek ba şlarına veya ortaklık kurarak icra etme hakkına sahiptirler.
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Bir kuruluş bünyesinde meslek icra etmekte olsalar
dahi, üstlendikleri vekaletin ki şisel ve sırf o vekalete özgü
MESLEK
niteliklerini korumak, avukatların görevidir.
KURAU.ARWA
AVUIALİ K

DA İ R TURlU
İ LKELER İ

Internet ve Diğer İletişim Teknolojileri
Bir avukatın web sitesi, bürosunun bir parçasını teşkil
eder.
Firmanın web sitesinin içeriği, avukatlık mesleğini düzenleyen temel prensipler gözetilmek kayd ıyla serbestçe
oluşturulabilir.
Avukatlar müvekkillerine daha iyi hizmet sunmak için
makul ücretler karşılığında kullanılabilen iletişim teknolojilerinden yararlanmal ıdırlar. Avukatlar bunu yaparken
müvekkilleri ile yapacaklan haberleşmenin gizliliğini korumaya özen göstermelidirler.
Ücretler
Verdiği hizmetler karşılı$rnda hakça bir ücret almak
avukatın hakkıdır.
Avukatın ücreti sabit bir ücret olabilece ği gibi, sağlanan hizmetlere göre de belirlenebilir. Müvekkil kabul ettiği takdirde, vekalet sonunda elde edilen netice de ücretin
belirlenmesinde dikkate al ınabilir.
Meslek kurallarına uygun şekilde, ekonomik veya mali
düşüncelerin ön plana geçmesine izin vermeden, hizmet
duygusuyla mesle ğini icra etmek avukatlar ı
n görevidir.
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Ücretsiz Vekalet

21. YÜ[Y1L04

Yoksul insanlara mümkün olan en iyi savunmay ı sağlamak için çaba göstermek avukatlann görevidir
Bu hizmetin verilmesi için gereken fiziki ve mali kaynakları
n sağlanması
nı yetkili makamlardan istemek avukatlann görevidir. Kaliteli bir savunman ın yapılamamasına neden olan her şey, bireyin temel hakları
nın ihlali olarak görülmelidir.
İşbirliği
Avukatların rolünün kabul görmesini sa ğlamak, meslek ilkelerini ve meslek ahlak kurallarına riayeti güçlendirmek üzere ülke sırurlarını dikkate almaksızın diğer
meslektaşlarıyla işbirliği yapmak avukatların hakkı ve bu
amaçla diğer meslektaşlanyla dayanış ma içinde bulunmak ise görevleridir,
Avukatlar, Savunma Hakkın
ın Teminat Altma Alınması
na Dair Uluslararası Sözleşme ve Uluslararası Avukatlar Birliği'nin kabul etti ği Savunma Kurallan'nda yer
alan ilkeleri gözetmek suretiyle kendi ülkeleri d ışındaki
müvekkilleri de savunabilirler.
Avukatlık mesleği ile ilgili olarak herhangi bir devlette
yürürlükte olan kurallar mesleğin icrası için daha iyi şartlar ve meslek için daha fazla saygınlı k sağlıyorsa, söz konusu kurallar bu dokümanda yer alan Meslek Kurallarına
Dair İlkeler'e ilave edilebilir.
27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan Uluslararası Avukatlar Birli ği Genel Kurulu'nca kabul edilmi ştir.
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AVUKATLIK ORTAKLIĞI
TİP ANA SÖZLEŞMESI
Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi
Madde 1. Kuruluş
Aşağı da ad ve soyadlan, uyruklar ı, açı k ikamet adresleri, kayıtlı olduklan baro, baro ve birlik sicil numaralar ı yazılı avukatlar arasında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun
44. maddesine göre mesleki faaliyette bulunmak üzere bir
avukatlık ortaklığı kurulmuştur.
Ortaklanıt
a. Adı Soyad................................................
Uyruğır........................................................
İkametgahı ...................................................
Kayıtlı Olduğu Baro ..................................
BaroNo.......................................................
TBB Ba şkanlığı'nın 24/12/2001 gün ve 2001/46 say ılı genelgesi ile duyurulmuştur.
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Birlik Sicil No
b.
C.

Madde 2. Ortakl ığı n Unvanı ve Adresi
Ortaklığm j.ınvanı .............................................Avukatl ık
Ortaklığı'dır.
Ortaklığın adresi .............................................'dir. Ortaklığa admı veren ortağı n ortaklıktan ayrılması veya ölümü
halinde ortaklığın adı , Ortaklar Kurulu'nca aksine karar
verilmedikçe de ğişmez.
Madde 3. Ortaklığrn Süresi
Ortaklığın faaliyet süresi, ortakl ığı
n Baro Avukatl ık
Ortaklığı Sicili'ne tescil tarihinden ba şlamak üzere
yıldı r! süresizdir.
Madde 4 Ortaklı k Payları
Ortaklardan ..................' ı jn % ........ . ................... nın
'n
ı n %........dir. Her orta ğı n Ortaklar
Kurulu'nda pay ı oranında oy hakkı vardır.ı
Madde 5. Ortaklar Kumlu
Ortaklar Kurulu ortakl ı kta pay sahibi tüm ortaklarm
ı Oranlar rakam ve yaz ıyla belirtilecektir..
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katılımıyla oluş ur ve ortaklığı temsil eden en yetkili organdır.
Ortaklar Kurulu her yı l Ocak ve Temmuz ay ı içinde
yönetici orta ğın yazılı olarak belirleyip bildireceği gündemi, ortaklığm i ş leri, mali durumu ve sair gerekli görülen
konulan görüş mek üzere ola ğan olarak toplanır.
Ortaklar Kurulu toplantısı nda bir ortak di ğer bir ortağ a kendisini temsil için yetki verebilir. Bir ki ş ide birden
fazla ortağı n temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar d ışında
başka bir kiş i temsilci olarak görevlendirilemez.
Ortaklar Kurulu ........orta ğı n katılımıyla toplanır ve
katılanların .....oyu ile karar alır.
Ortaklar Kurulu kararlan ortakl ık karar defterine yazıhr ve katı lan ortaklarca imzala ııı r. Kararlara muhalif
olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararlar ı
imzalarlar.
Madde 6. ortaklar Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
a. Ortaklığın yönetim ve temsili ile ilzam ında yetkili
olan ortağı belirlemek.
b. Yönetim temsil ve ilzama ili şkin yetki sınırlarını belirlemek,
nda ortaklıkta çali ştı nlacak avukatlann
c. Ortaklar dışı
nması ve çal ışanların özlük haklarına ili şkin genel
işe alı
kurallar
ı belirlemek,
d. Ortaklar arasmda ortakl ığın faaliyetlerine ve i ş bölümüne iliş kin genel kuralları belirlemek,
ı avanslar
e. Ortaklann aylı k olarak gelirden alacaklar
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ve y ıllık karı
n paylaşımı , ortaklığı n gelişimi için ayr ılacak
miktan belirlemek,
f. Ortaklı k payının, devir ve intikalinde yeni orta ğın
kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,
g. Ortaklıktan ç ı kmak isteyen vefat eden, ortakl ıktan
çıkarılan veya pay ı haciz edilen orta ğı n payını ortaklık
olarak satı n almak konusunda karar vermek,
h. Ortaklı k faaliyetleri için önemli olan ve/veya Ortaklar Kurulu'nun belirledi ği değeri aş an yatırı mlar konusunda karar vermek,
L Ortaklık Ana Sözle şmesi'nde yapılacak de ğişiklikler
konusunda karar vermek,
i. Ortaklığı n feshine karar vermek,
j. Ortaklığı
n feshi veya infisah ı söz konusu oldu ğunda
tasfiye memuru tayin etmek;
k. Ortaklığ a ait ta şmır/taşı nnaz malların alım ve satımina karar vermek.

m....................................................................
Madde 7. Ortakl ığı n Yönetimi, Temsili,
Yönetici Ortak /Ortaklann Yetkileri
Ortaklığı n hangi ortak/ortaklar tarafından ne şekilde
temsil ve ilzanı edileceğ i, Ortaklar Kurulu'nca al ınacak
kararlarla belirlenir
Yönetim ve temsile iliş kin Ortaklar Kumlu kararlan ve
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değişiklikler ortaklıkça baroya bildirilir. Bu çeşit kararlar
ortaklığm sidil dosyasında saklanır. Ortaklığın temsil ve
ilzamına ilişkin ortaklık kararlan, gerekli bilgilerin baroya bildiriminden ve sicile tescilinden önce 3. şahıslara karşı hükümsüzdtir.
Ortaklığı
n tescilini takiben Ortaklar Kurulu'nca ortaklann ...../....'ünün katılımı ile yönetici ortak/ortaklar seçilir.
Yönetici ortağın görev süresi (.......) yıl olup tekrar seçilmesi mümkündür. Ortaklar Kurulu süre sona ermeden
2/3 oranındaki ortakların oyu ile yönetici orta ğı değiştirebilir.
Ortaklar Kurulu'nca aksine karar verilmedikçe yönetici ortak/ortaklar; ortaklığın mesleki faaliyetinin düzenlenmesi, mesleki i şlerin ortaklar ve çal ışan avukatlar arasında dağıtımı, ortaklığı
n ihtiyacı olan malzemeleri temin
etmek, ortaklık defterlerinin usul ve yasaya uygun olarak
tutulmasını sağlamak, ortaklardan birinin talebi halinde
gündemi belirleyip yaz ılı bildirimde bulunmak kayd ıyla
en geç on gün içinde Ortaklar Kurulu'nu toplamak, ortakna
lığı temsil ve iizarn edecek i ş ve işlemlerde ortakl ık adı
belgeleri imzalamak ve ortakl ığı temsil etmekle yetkilidir.
Yönetici ortak/ortaklar; kanun, yönetmelikler, ana
na göre, ortaksözleşme ve Ortaklar Kurulu'nun kararları
lığın faaliyetlerini yönetir, Ortaklar Kurulu'nun verdi ği
görevleri yerine getirir.
Ortaklar Kumlu karar ı ile yönetici ortağa ortaklık payı
dışında ücret verilmesine karar verilebilir.
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Madde 8. İş ve Davalarla ilgili İşbötümü
Ortaklar arasında iş lerin takibi ve iş bölümünün ne şekilde yapılacağı; ortaklığın Baro Ortakl ık Sicili'ne tescilini
takiben Ortaklar Kurulu'nca al ı
nacak kararlara göre belirlenir. İş ve davalarla ilgili işbölümü esaslarım belirleyen
Ortaklar Kurulu karar
ının bir örneği, ortaldığm sicil dosyasmda saklanmak üzere Baro Ba şkanlığı'na verilir.
İşbölümü gereği ortaklara ve ortakl ıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler iş ve dava defterine kayı t edilir.
Madde 9. Ortaklı k Giderinin Paylaşilması
Ortaklar öncelikle paylan oramnda ortakl ığın giderlerini karşı lamakla yükümlüdür.
Madde 10. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve
Uyuşmazlıkların Çözümü
Ortaklar; ortaklığı
n faaliyetlerine ilişkin çalışmalarmda Avukatlı k Kanunu ve bu Kanun'a ba ğlı olarak çıkanInuş yönetmelikler ile meslek kurallanna uygun davranmak zorundadır.
Ortaklar; birden fazla avukatl ık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığı
n bürosu dışında büro edinemez ve bakımsiz olanak dava ve i ş takip edemezler. Aksine davran ışlar
ortaklıktan çı kanlma sebebi olup bu çe şit davranışta bulunan ortak hakkında ortaklığı
n tazminat hakkı saklıdır.
Ortakların kendi aralarında ve ortaklı kla ilgili her türlü
uyuşmazlıkJar ile ortakl ı k pay devir ve intikalinde bedele
ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralannda çıkacak anla ş470
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mazlıklar kendi aralannda çözüme ulaştırılamadığı taktirde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Kanım
ile değişik 167. maddesinde tammianan hakem kumlu tarafından, sırasıyla; sözleşme, yönetmelik, Avukatlık Kanunu ve genel hükümlere göre çözümlenir.

Madde 11. Pay Devri
Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya üçüncü kişi avukatlara paym gerçek de ğeri üzerinden devir edilebilir.
Ortaklar Kurulu pay devrine onay verip vermemekte
serbesttir.
Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya da sa ğlık nedenleri ile avukatlığı bırakması , baro levhasmdan silinmesi, meslekten
çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortakhk payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da üçüncü kişi avukatlara devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanunu'nun 44/B-b
r.
maddesine göre işlem yapılı
Madde 12. Denetim
Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağm ortaklık gidişi
hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş ve dava
r.
evraklannı incelemeye hakkı vardı
Ortaklar Kurulu bir ya da birden çok ki şiden oluşacak
bir denetleme kumlu görevlendirebiir. Denetleme kurulu/denetçi; ortaklığın defterlerinin yasa ve yönetmeliğe
uygun tutulup tutulmadığını, gelir ve gider belgelerinin
defterlere usulüne göre i şlenip arş ivlenip ar5ivlenmediği471
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ni denetler, denetleme sonuçlar ını Ortaklar Kurulu'na bir
rapor halinde sunar.

Madde 13. Ortaklıktan Çıkma
Bir ortak; payını ortaklığa, ortaklardan herhangi birine veya ortak olabilme şartlarını taşıyan bir başka kişiye
devir ederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, devir alacak
olanı yazılı olarak ortakl ığa ve tüm ortaklara bildirir. En
son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık kararını bildirmezse devire onay verilmiş sayılır. Ortaklar Kurulu tarafmdan kabul edilmesine veya iki ayl ık
sürenin dolmasma kadar ortaklıktan çıkmak isteyen ortağın sorumluluğu devam eder.
Ortaklarm, pay devrine bedel nedeniyle onay vermemeleri halinde Avukatl ı k Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre i şlem yapılır.
Madde 14. Ortaklıktan Çıkarılma
Bir ortağın şahsma ilişkin sebeplerden dolayı, Ortaklar
Kurulu üye tam sayısını n 3/4'ünün ortaklıktan çıkarılma
yönünde karar vermeleri ile ortaklıktarı çıkarılabilir. Çıkanlan ortağı n payı gerçek değeri üzerinden diğ er ortaklarca eşit oranda alınabilir.
Madde 15. Ortaklığın Sona Ermesi
Ortaklann tamamını n ölmesi, tamamının hukuki ehliyetlerini yitirmeleri, tamamını n avukatlı k yapma yasal
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koşullarını yitirmeleri, Ortaklar Kurulu'nun ortakl ığın
feshine karar vermiş olması, baro ve yetkili merciiler tarafından ortakliğm infisahına karar verilmi ş olması hallerinde ortaklık sona erer.
Madde 16. Fesih ve İnfisah
Ortaklar istedikleri zaman oybirliği ile karar vererek
ortaklığı fesih edebilirler. Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre ortaklı k tasfiye olunur.
Ortaklık aşağı daki sebeplerden biri ile münfesih olur:
1. Ortaklıkta bir ortak kalacak şekilde diğer ortaklann ortaklıktan çıkması , bir ortak dışındaki ortakların ölümü halinde mirasçılarını n avukat olmaması ya da ortaklı ğı kabul ermemesi, ortaklıktaki bir avukat kalacak şekilde
diğer ortakların emeklilik veya sağlı k nedenleri ile avukatlığı bırakması , baro levhasmdan silinmeleri, meslekten
çıkmalan veya ç ıkarılmaları, ortaklıktaki paylanna haciz
konulması,
2.Ortaklık süresinin sona ermi ş olması,
3.Avukatlık Kanunu'nun 44. maddesinin B-a/1 fıkrasına uygun olarak baro yönetim kurulunca feshine karar verilmesi.
4. Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortakl ığı
ile birleşmesi.
Madde 17. Tasfiye
Ortaklığm diğ er bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infi sah eden ortakl ık tasfiye haline girer. Tasfi473
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ye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye i şleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur, mesleki
faaliyetine devam edemez, ancak, aldığı işleri tamamlar,
tasfiye haline giren ortaklığın ortaklan bağımsız olarak faaliyette bulunabiirler.
Tasfiye haline giren ortakl ığın durumu baro avukatlık
ortaklığı siciline işlenir. Tasfiye hali devam etti ği sürece
ortaklığın adı önünde "Tasfiye halinde" ifadesi kullanılır.
Madde 18. Tasfiye Memuru
Tasfiye memuru Ortülar Kurulu'nun 2/3'ünürı katılımı sonucu alınacak karar ile belirlenir.
Atanan tasfiye memuru Ortaklar Kurulu taraf ından
her zaman azledilebilirler. Pay sahiplerinin birinin talebi
ile baro yönetim kumlu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye memurunu azledebilir ve yerine yenilerini atayabilir.
Tasfiye memuru görevine başlayınca, öncelikle ortaklığı n durumunu tespit eder ve baro yönetim kuruluna bildirir. Baro yönetim kurulu, tasfiye memurunun durum
tespit raporunu göz önüne almarak, tasfiye çali şmalan nedeniyle tasfiye memuru için bir ücret taktir eder. Tasfiye
memuruna ödenecek ücreti tasfiye halindeki ortaklar paylan oranmda baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar,
Madde 19. Menkul ve Gayri Menkullerin
Ortaklar Arasında Taksimi
Avukatlık ortaklığımn pasiflerinin kapatılması ko5u-
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luyla ve Ortaklar Kurulu'nun oybirli ği ile alacağı kararla, ortaklığa ait menkul ve gayrimenkullerin ortaklar arası nda aynen taksimine karar verilebilir. Tasfiye haline geçen ortaklık hakkında açı lan dava ve takiplere ilişkin dava
değerleri, tahmini giderleri ile birlikte dava sonuna kadar
bağlı olduğu baronun açtıracağı bir hesapta depo ettirilir.
Madde 20. Tasfiye Sonucu Mevcut
Tasfiye sonunda ortaklığın borçları ödendikten sonra
ortaklığa ait mevcut; pay sahipleri aras ında, payları oranında dağıtılır.
Madde 21. Sicilden Terkin
Tasfiye sonunda tasfiye memurunun talebi ile ortakl ığın baro avukat ortakl ığı sicilinden terkini yap ılır.
Madde 22.
Ortaklık Ana Sözleşmesi'ndeki değiş iklikler baro tarafından tescil edildikten sonra hüküm ifade eder. Avukatlık ortaklığı sicili alenidir
Madde 23.
Ortaldığın sona ermesi, tasfiye, fesih veya infisah durumunda; ortakl ı k tarafmdan takip edilen dava ve işler
hakkında, Avukatlı k Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca
işlem yapılır.
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Madde 24.
Bu Sözleşme'de düzenlenmemiş olan hususlar; Avukatlık Kanunu ve yönetmeliklerinde hüküm bulunmad ığı takdirde genel hükümlere göre çözümlenir.
Bu Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi aşağıda adı soyadı yazılı ortaklar tarafından kabul edilerek .... ... ./
tarihinde imzalanmıştır.
Ortak
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İİ
AVUKATLIK ORTAKLIĞI Tİ P ANA SÖZLE5MES İ2
(Yabancı Ortaklıklar İçin)
Danışmanlık Hizmetleri Avukatl ık
Ortaklığı Ana Sözleşmesi
Madde 1. Kuruluş
Aşağıda ad ve soyadları, uyruklan, açık ikamet adresleri kayıtlı olduklan baro, baro ve birlik sicil numaraları yazılı avukatlar arasmda 1136 sayılı Kanunu'nun 44/B
maddesine göre yabancı hukuk ve milletlerarası hukuk
konularında danışmanlık hizmeti vermeye münlıasır faaliyette bulımmak üzere bir avukatlık ortaklığı kurulmuştur.
Ortaldarın:
a. Adı Soyad.............................................
Uyruğu.................................
İkametgah............................
Kayıtlı Olduğu Baro: ..........
Baro No:
Birlik Sicil No: .................
b.
2 TBB Başkanlığı'nın 24/12/2001 gün ve 2001/46 say ılı genelgesi ile duyurulmuştur.
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C.

Madde 2. Ortaklığın Unvanı ve Adresi
Ortaklığın unvanı ............................Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı'dır.
Ortaklığın adresi ......................... .. .................... dir. Ortaklığa adını veren ortağm ortaklıktan ayrılması veya ölümü
halinde ortaklığın adı, Ortaklar Kurulu'nca aksine karar
verilmedikçe, değişmez.
Madde 3. Ortakl ığın Süresi
Ortaklığı n faaliyet süresi, ortaklığın baro avukatl ık ortaklığı siciline tescil tarihinden ba şlamak üzere ...........yıldır/süresizdir.
Madde 4. Ortakl ık Payları
Ortaklardan ................'nin % ............. ............ nin %
'nın % ........ dir. Her ortağı n Ortaklar Kurulu'nda
payı oranında oy hakkı vardır.
Madde 5. Ortaklar Kurulu
Ortaklar Kurulu ortaklı kta pay sahibi tüm ortakların
katılımıyla oluşur ve ortaklığı temsil eden en yetkili organd ır.
Ortaklar Kurulu her y ıl Ocak ve Temmuz ayı içinde
yönetici ortağın yazılı olarak belirleyip bildirece ği gündemi, ortaklığı
n iş leri, mali durumu ve sair gerekli görülen
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konuları görüşmek üzere olağan olarak toplanır.
Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki verebilir. Bir ki şide birden
nda
fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar d ışı
başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.
Ortaklar Kurulu ........orta ğm katılımıyla toplanır ve
katılanların .....oyu ile karar alir.
Ortaklar Kumlu kararları ortaklık karar defterine yaz ılır ve katılan ortaklarca imzalarur. Kararlara muhalif olan
ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararlan imzalarlar.
Madde 6. Ortaklar Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
a. Ortaklığın yönetim ve temsili ile ilzamında yetkili
olan ortağı belirlemek,
b. Yönetim, temsil ve ilzama ili şkin yetki sıııırlarmı belirlemek,
c. Ortaklar dışmda ortaklıkta çalıştırılacak avukatların
işe alınması ve çalışanların özlük haklarına ilişkin genel
kuralları belirlemek,
nda ortaklığın faaliyetlerine ve iş bölüd.Ortaklar arası
milne ilişkin genel kuralları belirlemek,
e. Ortaklarm aylık olarak gelirden alacakları avaııslar
ın paylaşımı, ortaklığın gelişimi için aynlacak
ve yıllık kar
miktar
ı belirlemek,
f. Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni orta ğın
kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,
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g. Ortaklıktan çıkmak isteyen vefat eden, ortakliktan
çıkarılan veya pay ı haciz edilen ortağın payını ortaklık
olarak satın almak konusunda karar vermek,
h.Ortaklık faaliyetleri için önemli olan ve/veya Ortaklar Kurulu'nun belirlediği değeri aşan yatınmiar konusunda karar vermek,
t. Ortaklık Ana Sözleşmesi'nde yapılacak değişiklikler
konusunda karar vermek,

i. Ortaklığm feshine karar vermek,
j. Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda
tasfiye memuru tayin etmek,
k. Ortaklığa ait taşırur/taşınniaz malların alım ve satımına karar vermek.
m.........................................................................................
Madde 7. Ortaklığın Yönetimi, Temsili,
Yönetici Ortalç'Ortaklann Yetkileri
Ortaklığın hangi ortak/ortaklar tarafından ne şekilde
temsil ve ilzam edilece ğ i, Ortaklar Kurulu'nca alınacak
kararlarla belirlenir
Yönetim ve temsile ili şkin Ortaklar Kurulu kararlar ı ve
değişiklikler ortakl ı kça baroya bildirilir. Bu çeş it kararlar
ortaklığın sicil dosyasında saklamr. Ortaklığı n temsil ve
iizamına ilişkin ortaklık kararları, gerekli bilgilerin baroya bildirirninden ve sicile tescilinden önce üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür.
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Ortaklığın tesciini takiben Ortaklar Kurulu'nca ortaklarm ...../....'ünün katılımı ile yönetici ortak/ortaklar seçilir.
Yönetici ortağm görev süresi (.......) y ı l olup tekrar seçilmesi mümkündür. Ortaklar Kurulu süre sona ermeden
2/3 oranındaki ortaklarm oyu ile yönetici orta ğı değiştirebilir.
Ortaklar Kurulu'nca aksine karar verilmedikçe yönetici ortak/ortaklar; ortakl ığın mesleki faaliyetinin düzenlenmesi mesleki işlerin ortaklar ve çalışan avukatlar arasmda dağıtımı, ortaklığı
n ihtiyacı olan malzemeleri temin
etmek, ortaklık defterlerinin usul ve yasaya uygun olarak
tutulmasını sağlamak, ortaklardan birinin talebi halinde
gündemi belirleyip yaz ılı bildirimde bulunmak kayd ıyla
en geç 10 gün içinde Ortaklar Kurulu'nu toplamak, ortaklığı temsil ve ilzam edecek iş ve işlemlerde ortaklık adı
na
belgeleri imzalamak ve ortakl ığı temsil etmekle yetkilidir.
Yönetici ortak/ortaklar, Kanun, Yönetmelikler, Ana
Sözleşme ve Ortaklar Kurulu'nun kararlarma göre, ortaklığın faaliyetlerini yönetir, Ortaklar Kurulu'nun verdi ği
görevleri yerine getirir.
Ortaklar Kumlu kararı ile yönetici ortağa ortaklık payı
dışı
nda ücret verilmesine karar verilebilir.
Madde S. İşbölümü
Ortaklar arası
nda işlerin takibi ve işbölümünün ne şekilde yapılacağı; ortaklığın baro ortaklık siciline tescilini takiben, Ortaklar Kurulu'nca al ınacak kararlara göre
belirlenir. İşbölümü esaslannı belirleyen Ortaklar Kuru-
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lu karannırı bir örneği, ortaklığm sicil dosyasmda saklanmak üzere baro ba şkanlığına verilir.
İşbölümü gereği ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler iş defterine kayıt edilir.

Madde 9. Ortaklık Giderinin Paylaşılması
Ortaklar öncelikle payları oranında ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdür.
Midde 10. Ortaklar Aras ındaki İlişkiler ve
Uyuşmazlıkların Çözümü
Ortaklar; ortaklığı
n faaliyetlerine ilişkin çalışmalannda Avukatlık Kanunu ve bu Kanun'a ba ğlı olarak çıkarılmış yönetmelikler ile meslek kurallarına uygun davranmak zorundadır.
Ortaklar; birden fazla danışmanlık hizmetleri avukatlık ortaklığı
nın ortağı olamaz, ortaklığı
n bürosu dışmda
büro edinemez, dava ve i ş takip edemSler.
Ortakların kendi aralannda ve ortakl ıkla ilgili her türlü
uyuşmazlıklar ile ortakl ık pay devir ve intikalinde bedele
ilişkin olarak üçüncü şahıslarla araları
nda çıkacak anlaşmazlılciar, kendi aralarında çözüme ula ştınlamadığı taktirde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Kanun ile değişik 167. maddesinde tammlanan hakem kurulu tarafından, sırasıyla; sözleşme, yönetmelik, Avukatlık
Kanunu ve genel hükümlere göre çözümlenir.
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Madde 11. Pay Devri
Ortaklık payı yalnzca ortaklara veya üçüncü ki şi avukatlara payın gerçek değeri üzerinden devir edilebilir.
Ortaklar Kurulu pay devrine onay verip vermemekte
serbesttir.
Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağm emeklilik ya da sa ğlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasmdan silinmesi, meslekten
çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payma haciz konulması hallerinde ortakl ık payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da üçüncü kişi avukatlara devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanunu'nun 44/ B-b
maddesine göre işlem yapılır.
Madde İZ Denetim
Yönetim yetkisi olmasa bile her orta ğın ortaklık gidişi
hakkında bilgi almaya ve ortakl ığın defterlerini, evraklann incelemeye hakkı vard ır.
Ortaklar Kumlu bir ya da birden çok ki şiden oluşacak
bir denetleme kumlu görevlendirebilir. Denetleme kurulu/ denetçi; ortaklığm defterlerinin yasa ve yönetmeli ğe
uygun tutulup tutulmad ığmı, gelir ve gider belgelerinin
defterlere usulüne göre işlenip işlerımediğini, arşivlerıip
arşivlenmediğini denetler, denetleme sonuçlar ın Ortaklar Kurulu'na bir rapor halinde sunar.
Madde 13. Ortaklıktan Çıkma
Bir ortak; paymı ortaklığa, ortaklardan herhangi birine veya ortak olabilme şartlannı taşıyan bir başka kişiye
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devir ederek ortakl ıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, devir alacak
olan yazılı olarak ortakl ığa ve tüm ortaklara bildirir. En
son ortağ a bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık kararım bildirmezse devire onay verilmiş sayılır. Ortaklar Kumlu tarafmdan kabul edilmesine veya iki aylık
sürenin dolmasına kadar ortaklıktan çıkmak isteyen ortağın sorumluluğu devam eder.
Ortaklarm, pay devrine bedel nedeniyle onay vermemeleri halinde Avukatlı k Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 14. Ortaklıktan Çıkanlma
Bir ortağın şahsma ilişkin sebeplerden dolayı, Ortaklar
Kurulu üye tam sayısının 3/4'ünün ortaklıktan çıkarılma
yönünde karar vermeleri ile ortakl ıktan çıkarılabilir. Çıkarılan ortağın payı gerçek değeri üzerinden di ğer ortaklarca eşit oranda almabilir.
Madde 15; Ortaklığın Sona Ermesi
Ortakların tamamın
ın ölmesi, hukuki ehliyetlerini veya
yasal koşullarım yitirmeleri, Ortaklar Kurulu'nun ortakl ığın feshine karar vermi ş olması , baro ve yetkili merciiler
tarafından ortaldığın infisahına karar verilmiş olması hallerinde ortaklık sona erer.
Madde 16. Fesih ve İnflsah
Ortaklar istedikleri zaman oybirli ği ile karar vererek
ortaklığı fesih edebilirler. Kanun ve yönetmelik hükümle484

Avukatl ı k Kanunu

rine göre ortaklık tasfiye olunur.
Ortaklık aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih olur:
1. Ortaklıkta bir ortak kalacak şekilde diğer ortaklann ortaklıktan çıkması, bir ortak dışındaki ortaldarm ölümü halinde mirasç ılanrun avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortalcl ıktaki bir avukat kalacak şekilde diğer ortaklann emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasmdan siinnıeleri, meslekten
çıkmaları veya çıkanlmalan, ortakl ıktaki paylarına haciz
konulması,
2.Ortaklık süresinin sona ermi ş olması,
3.Avukatlık Kanunu'nun 44. maddesinin B-a/1 fıkrasına uygun olarak baro yönetim kurulunca feshine karar verilmesi,
4. Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık ortaklığının diğer bir Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı ile
birleşmesi.
Madde 17. Tasfiye
Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infisah eden ortaklık tasfiye haline girer.
Tasfiye haline giren ortakl ık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sın
ırlı kalmak kaydı ile korur,
faaliyetine devam edemez, ancak; ald ığı işleri tamamlar.
Tasfiye haline giren ortakl ığm durumu baro avukatlık
ortaklığı siciine işlenir. Tasfiye hali devam ettiği sürece
ortaklığın adı önünde "Tasfiye halinde" ifadesi kullan
ı lır.
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Madde 18. Tasfiye Memuru
Tasfiye memuru Ortaklar Kurulu'nun 2/3'ünün katılı mı sonucu alınacak karar ile belirlenir.
Atanan tasfiye memuru Ortaklar Kurulu tarafmdan
her zaman azledilebilirler. Pay sahiplerinin birinin talebi
ile baro yönetim kurulu da hakl ı sebeplerin varlığı halinde tasfiye memurunu azledebilir ve yerine yenilerini atayabilir.
nca, öncelikle ortakl ıTasfiye memuru görevine başlayı
ğın durumunu tespit eder ve baro yönetim kuruluna bildirir. Baro yönetim kurulu, tasfiye memurunun durum
tespit raporunu göz önüne al ınarak, tasfiye çalışmalan nedeniyle tasfiye memuru için bir ücret taktir eder. Tasfiye
memuruna ödenecek ücreti tasfiye halindeki ortaklar paylan oranında baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar.
Madde 19. Menkul ve Gayri Menkullerin
Ortaklar Arasında Taksimi
Ortaklık pasiflerinin kapatılması koşuluyla ve Ortaklar
Kurulu'nun oybirli ği ile alacağı bir kararla; ortakl ığa ait
menkul ve gayrimenkullerin ortaklar arasmda aynen taksimine karar yenilebilir. Tasfiye haline geçen ortakl ık hakkı
nda açılan dava ve takiplere ilişkin dava değerleri, tahmini giderleri ile birlikte, dava sonuna kadar bağlı olduğu
baronun açtıracağı bir hesapta depo ettirilir.
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Madde 20. Tasfiye Sonucu Mevcut
Tasfiye sonunda ortaklığı n borçian ödendikten sonra
ortaklığ a ait mevcut; pay sahipleri aras ında, payları oranında da ğıtılır.
Madde 21. Sicilden Terkin
Tasfiye sonunda tasfiye memurunun talebi ile ortakl ığın baro avukat ortaklığı sicilinden terkini yap ılır.
Madde 22.
Ortaklık Ana Sözle şmesi'ndeki değiş iklikler baro tarafmdan tescil edildikten sonra hüküm ifade eder. Avukatlık ortaklığı sicili alenidir
Madde 23.
Bu Sözleşmede düzenlenmemiş olan hususlar; Avukatlı k Kanunu ve yönetmeliklerinde hüküm bulunmad ığı takdirde genel hükümlere göre çözümlenir.
Bu Dan
ışmanlık Hizmetleri Avukatl ık Ortaklığı Ana
Sözleşmesi aşağıda adı soyadı yazılı ortaklar tarafmdan
kabul edilerek ...../....../...........tarihinde imzalanmıştır.
Ortak

Ortak

Ortak
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İİ '

YETKİ BELGES İ
YETKI BELGESİ VEREN AVUKAT/
AVUKATLİK ORTAKUĞİ
Baro ve Sicil No
Vergi Dairesi ve Sicil No
Adres

Baro ve Sicil No
Vergi Dairesi ve Sici! No
Adres
VEKİL EDEN
Ad ve Soyadı
Adres
Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler
Noter Tarih ve Yevmiye No

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nu de-
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ğiştiren 4667 sayılı Kaıım'ım 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyannca, vekaletname yerine geçmek
üzere, tarafımdan düzenlenmi ştir.
/..../......
Avukat/Avukat Ortaklığı
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TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ
YARDIM YÖNERGES İ

Amaç
Madde 1. Bu Yönerge'nin amac ı; baro levhası na kayıt- TÜRKIYE
ii vefat eden avukatlar ile fiilen stajlar ını yaparken vefat BAROLAR
eden stajyer avukatlann yak ınlarına ve iş göremez, olağan diş i zararlara uğrayan avukatlara yapılacak yard ı
m- YÜNERGESİ
lar amaçlanmaktad ır.
Kap s am
Madde 2. Bu Yönerge 1/1/1976'dan bu yana uygulanmakta olan "Ölüm Yard ımı Esasları"na bağlı olmaksızın
vefat eden avukat ve stajyer avukatın yakmlarına iş göremez ve bu Yönetmelik'te say ı lan sair hallerde yardıma
hak kazanan avukatlara, hızlı ve güvenli bir şekilde yardımı n iletilmesini hedeflemekte, yard ımların yöntemini
kapsamaktadır.
Yardı mlardan Yararlarıacaklar
Madde 3. Türkiye Barolar Birli ği'nce yapılacak ölüm
yardımından ve diğ er yardı mlardan yararlanabilmesi için
vefat tarihinde baro levhas ına kayıtlı avukat olması yeterlidir. Ancak mali gücü olmayan, muhtaç veya a ğır bir has493
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tahğa yakalanan ve önceden baroda kayd ı olanlara levhaya kayıtlı olmasalar dahi yardım yapılabilirıir. Stajyer avuBiRCi
ise vefat tarihinde baro stajyer listesinde kayıtl ı olması ve fiilen stajyer olması gerekmektedir.
YÖNERGESi
TÜRKIYE
RAROLAR

Yardımların Yapılış Şekli
Madde 4. Yard ımlann İşleyişi;
a. Ölüm Yardımı
ait. Vefat eden avukata ve stajyere ait bilgiler barosunca hızlı yazışma (APS) veya faks ile derhal Türkiye Barolar Birliği'ne iletilir. Bu bilgiler avukatın adı, soyadı, TBB
ve baro sicil numaralan ile levhaya kay ıtlı olduğunun teyidi; stajyer avukatın adı, soyadı, stajyer no.su, staja ba şı n isim ve adresine ili şlama tarihi, staj bilgileri ile yak ın
kin bilgileri içerir.
bb. Baro dilediğinde, vefat halinde ölüm yard ımıkendi
bütçesinden avans olarak ödeyebilir. Daha sonnı
ra Türkiye Barolar Birli ği tarafından gönderilecek yard ımı
gelir kaydetmek suretiyle avans ı mahsup edebilir.
ac. Türkiye Barlar Birli ği, yardımı baronun ölüm yard ımına ilişkin yazının ulaşmasından sonra derhal baronun
hesabma havale eder. Havale bilgisini faks veya telefonla
barosuna bildirir.
ad. ilgili baro kendi bütçesinden ödeme yapmamış ise
aynı gün ölüm yardımını vefat eden avukat veya stajyerin, eş, çocuklar veya yalcınlanndan birine öder.
Ödemeye ilişkin olarak düzenlenecek tutana ğın bir
sureti Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilir. Herhangi bir
şekilde ödenmeyen veya ödenemeyen ölüm yard ımları,
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en geç on gün içerisinde Türkiye Barolar Birli ği'ne iade
edilir.

TÜRKİYE
BAROLAR
BiRLİ G İ
YARDIM
YÖN ERGES İ

b. Olağan Dışı Zarar ve İş Göremezlik Yardımı
ba. Yangı n, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle
bürosu (ve/veya meskeni) kullamlamayacak hale gelmi ş
olan levhaya kayıtlı avukatlara, barosunca hazırlanan tespit ve zarar tutana ğı karşılığında;
bb. Sağlık nedeniyle en az üç ay süreyle geçici olarak
mesleğini fiilen sürdüremeyecek ve bu durumu sa ğlık kurulu raporu ile belgeleyen avukat ve stajyerlere;
Türkiye Barolar Birli ğ
i Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek asgari ve azami hadler dahilinde Ba şkanlık
Divanı'nca belirlenecek yard ım yapılır. Sürekli iş göremezlik halinde yap ılacak sürekli yıllık yardımlar Türkiye
Barolar Birliğ i Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
bc. Yardım barosuna veya "istemi halinde avukatm hesabına" havale edilir. Baro tarafmdan yard ım yapanlarm
da imzasını taşıyan bir tutanakla ödeme yapılır. Tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birli ği'ne gönderilir.
Madde 5. Yardımlar avukatın baro borçları ve sair sebeplerle mahsup edilemez. Yard ımların kabul edilmemesi
halinde bu mebla ğ baro tarafından bütçesine gelir kaydedilmez, Türkiye Barolar Birliği'ne iade edilir.
Yardımların Tespiti
Yardımların miktan her yıl Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek barolara duyurulur.
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Yardımların Kaynağı

rÜRKf
BAROLAR

Yardımlara esas olarak kaynak Staj Kredi YönetmeB İ REİĞİ
- YARDIM liği'nin 23. maddesinde belirtilen dağıtım esaslan çerçeYONERGESI vesinde Türkiye Barolar Birli ği'ne kalan Paydan, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun tespit edece ği miktar
ile barolann ve sair kişilerin bağışlarmdan oluşacak milctardır.
Yürürlük
Bu Yönerge 1/1/2003 tarihinde yürürlü ğe girer.
Yurutme
Bu Yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu üyesi veya üyeleri tarafından yürütültir.
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AVUKATLIK SINAVININ İPTAL İLE İLGİLİ
ANAYASA MAHKEMES İ ıaRuıı

Esas Sayısı : 2007/16
Karar Sayısı : 2009/147
Karar Günü: 15.10.2009
İ PTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet
Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ ve Haluk KOÇ ile birlikte 122
Milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 28.11.2006 gündü,
5558 sayilı "Avukatlık Kanunurıda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1. maddesinin Anayasa'nın 2., 10. ve
11. maddelerine aykınlığı savıyla iptali ve yunırlüğürıün
durdurulması istemidir.

1- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
İSTEMİNİN GEREKÇESİ
iptal ve yururlüğün durdurulması istemini içeren dava
dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:

"111. GEREKÇE
28.11.2006 Tarih ve 5558 sayılı Avukatlık Kanunda Değ şiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin
i
Anayasaya Aykınlığı
8.11.2006 tarih ve 5558 say ılı Avukatlık Kanunda Değ
işiklik Yapı lmasma Dair Kanunun iptali istenen 1 inci mad-
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desi ile "... Avukatl ık sınavın başarmış olmak .....avukatlık mesleğine kabul şartı olmaktan çıkarılmış ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bu sınava ilişkin diğer hükümleri de yürürlükten kald ırılmıştır.
Yukarıda "Olay" başlığı altmda da açıklandığı üzere
"...Avukatlık sınavı n başarmış olma.....nın avukatlık mesleğinin kabul şartlarından olması, baroların bağımsızl ığı
ve avukatlık mesleğinin hak ettiği saygınlığa kavuşturulması gereksiniminin bir sonucudur.
Sadece hukukçulann yapabileceği avukatlık mesleği
de, savcılık ve hakimlik mesleği gibi kamu hizmeti niteliğinde özel bir meslektir. Bu nedenle avukatı n da gerekli
donanımlara sahip olacak şekilde, çok özel olarak yeti ştirilen bir kişi olması gereği açıktır. Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen "Hukuk Devleti" ilkesi, Cumhuriyetin değiştirilemez ve de ğiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliklerindendir.
Hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavramlar ı nitelikli ve yetiş kin hukulcçuların ve avukatlarm özverili
uygulama ve eylemleriyle ya şama geçebilir. Evrensel demokratik ilkeler ve insan haklann ı içeren nornılar ve yasalann dahi amaca uygun uygulanabilmesi, amaca uygun
yorumlanabilmesi, yargı lama ve karar sürecinde hukukçularm sağ lam hukuk bilgisine, yorum ve de ğerlendirme gücüne bağlıdır. Hukuksal yorum ve de ğerlendirme
sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, mantı k ve
hatta matematik gibi bilim dalları na olan ilgi ve bilgi ile
mümkündür. Ancak bütün bunlar ı özümsemi ş ve böylece
hukuki düşünmeyi öğrenmiş hukukçular ve avukatlar yetiştirdiğimiz takdirde hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavramları n yaşama geçirmiş olabiliriz.
Bugün üyelik görü ş melerinin sürdürüldü ğü Avrupa
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nav zorunludur. S ınav olmayan bir
Birliği açısından da sı
Avrupa Birliği ülkesi yoktur. Özellikle Almanya'da lisans
navı ve 2,5 yıllık bir staj
eğitimi sonrasında bir devlet sı
eğitiminden sonra s ınav yapılmakta, Avusturya'da huitim ve 5
kuk fakültesi eğitiminden sonra 5 yıllı k pratik eğ
sınav bulunmaktadır. Diğ er AB üyesi ülkelerde de de ğişik
biçimlerde bu s ınavlar yapılmaktadır.
Yargını n kurucu unsurlanndan olan ba ğımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukat ve avukatl ık mesleği;
hukuki sorunlann ve anlaşmazlıkları n adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallann ın
tam olarak uygulanması , bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin i şlerliğinin sağlanması bağlamında, ya şamsal bir önem ve de ğere sahiptir. Bu
ın bütün gelişmiş demokratik ülkelerinamaçla, dünyan
de, savunmanı n ve savunma mesleğ inin önündeki engeller kaldmlmış , uluslararası sözleş melerle avukatlann
mesleklerirıiö zgürce yerine getirmelerine olanak sa ğlanmış, avukatlık mesleğinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, başta avukatlı k mesleğine sı navla kabul olmak üzere, pek çok önlem al ınmış iken Türkiye Barolar Birli ği ve
k Yasasında
78 Baronun muhalefetine ra ğmen Avukatlı
değiş iklik yapmak suretiyle . ..Avukatl ık sınavını başarmış olmak..." şartın avukatlık mesleğ ine kabul için gerekli olmaktan ç ıkartan ve dolayısı yla 1136 sayılı Avukatlık
nava iliş kin diğer hükümlerinin de yüKanunu'nun bu sı
rürlükten kaldınlmasını öngören ve iptali istenen söz konusu düzenleme, sadece avukatl ı k mesleğine yönelik ağır
bir saldın değil, aynı zamanda vatandaşların hak ve yararlarının tehlikeye atılmasına neden olabilecek bir düzenleme olduğundan kamu yaran amac ına yönelik olmadığı kuşkusuzdur.
Anayasa Mahkemesinin 28.1,2004 tarih ve E.2003/86,
n 2 nci maddesinK.2004/6 sayılı karannda, "Anayasanı
499

Avukatl ı k Kanunu

de belirtilen hukuk devleti, her eylem ve i şlemi hukuka
uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya ayk ırı durum ve
tutumları benimseyen, hukuku tüm devlet organlanna
egemen kılan, yasaların üstünde Anayasanın ve yasakoyucunun da bozamayaca ğı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir. Yasalar ın kamu yararı na dayanması gereği kuşkusuz hukuk devletinin temel de ğerlerinden birini oluşturmaktadı r. Hukuk devletinde hukuk
güvenliğinin sağ lanabilmesi için yasakoyucunun öngörülebilir düzenlemeler getirmesi de as ıldır."
görüşü açıklanm ış ve bu görüş, Anayasa Mahkemesinin
29.122004 tarih ve E.2002/39, K.2004/125 say ılı kararında da "Anayasanı n 2 nci maddesinde öngörülen hukuk
devleti ilkesi, yasaları n kamu yaranna dayanmas ı ögesini içerdiği gibi, yasama organı tarafından konulacak kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçülerinin göz önünde tutulmasmı n gerekliliği, yine bu ilkenin do ğal bir yansımasıdır. Bu ölçütler ise hukuk kurallar ını n korunmasında
birbiriyle çatış an yararların uzlaştınlmasmı zorunlu kılar.
Aynı ilke uyannca, Devlet organlannı
n görev ve yetkilerinin bu çerçevede yasalarla belirlenmesi gerekti ği kuşkusuzdur." biçiminde yinelenmiş tir. 0 halde bir hukuk devletinde, devlet erki kullan ılarak yapı lan tüm kamu işlemlerinin nihai amacını n "kamu yararı " olması gerekir. Bu
gereklilik, kamu yarann ı, yasama organımn takdir yetkisi
için de bir sınır konumuna getirir.
Açı klanan nedenlerle kamu yaran amac ına yönelik olmayan ve iptali istenen söz konusu düzenleme Hukuk
Devleti ilkesine ve dolay ısı yla Anayasan
ın 2 nci maddesine aykındır.
Öte yandan Anayasa Mahkemesinin 23.6.1989 tarih ve
E.1988/50, K.1989/20 say ılı karannda,
500

Avukatl ı k Kanunu

"Avukatlık Yasası'n
ı n 1 inci maddesine göre "kamu
hizmeti ve serbest bir meslek" olan avukatlık iki yönlüdar. Hem "kamu hizmeti" hem "serbest meslek" nitelemesi, serbest meslek çal ışmalarını yürütürken görev yapılan
alanın kamusal ağırlığına dayanmaktad ır. Adalet, yargı,
hukuk işleri, kamu hizmetinin en yoğun olduğu "kamu"
kavramının anlam olarak en önde geldiği alandır. Avukatlık Yasası'nın "Avukatlığın amacı" başlıklı 2 nci maddesi, bu gerçekleri uygulamaya yans ıtan özgün kurald ır.
Tüm bu kurallar, yinelenmesinde yarar olmayan nice
tanım, anlatım ve değerlendirmeler, avukatlığm kamusal yönü ağır basan bir meslek olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adalet hizmetine vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için
hukuk kurallanrun tam olarak uygulanmastnda yarg ı organlanyla yetkili kurul ve kurumlara yard ımı görev bilen avukatın, kukulc devletinin yargı düzeni içindeki yeri
özellik taşımaktadır. Adaletin say, savunma ve yargı öğelerinden savunma bölümünün temsilcisi, başlı ca görevlisi olan avukatın hem temsil ettiği kişiler, hem de önlerinde görev yaptığı hakim, savcı ve yetkili öbür kurul ve kurumlarca man, güven ve saygı ile karşılanması gerekir."
yorumu yapılmıştır. Bu yorumdan da anla şilacağı üzere yargıçlık, savcılık, avukatlık meslekleri arasında astlık
üstlük ilişkisi bulunmadığı gibi üstünlük farkı ve sıralaması da bulunmamaktad ır. Bu üçlü arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir. 0 nedenle say , savunma ve karar üçgeninde görev alan hukukçuların mesleğe kabul, meslek için
ilerleme ve benzeri konularda eşit işleme tabi tutulması ve
smavda teklik ilkesinin ya şama geçirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Yarg
ılama bir olay hakkında hukukun ne debildirilmesidir.
Hukukun ya şama sağlıklı geçmediğinin
in
si için bu üçlü aras ında mesleğe kabul anlamında eşitliğ
sağlanmasına bağlıdır. Çünkü yargılamanın bu üç öğe501
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sindeki olumlu veya olumsuzluğun hükme ve dolayısıyla
adaletin gerçekle şmesine olumlu ya da oliımsıız anlamda
yansıması kaçımlmazdır.
Anayasa Mahkemesinin pek çok karar ında vurgulandığı gibi yasa önünde eşitlik ilkesi, herkesin her yönden
na gelmemekle birlikaynı kurallara bağlı olacağı anlamı
te, yasaların uygulanmasında birbirinin aynı durumda
olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi
ve toplumların yaratılmasmı engellemektedir. Kimi yurttaşlann haklı bir nedene dayanılarak değişik kurallara
bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamakta, hafta durumlarmdaki ve konumlar ındaki özellikleri,
kimi kişi ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamalan gerekli kılmaktadır. Anayasa ile eylemli değil hukuki eşitlik amaçlanmaktad ır. Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesinin çiğnenmemesi için, aynı hukuksal durumların aynı, ayn hukuksal durumların ayn kurallara bağlı tutulması gerekmektedir. (Anayasa Mahkemesinin 18.10.2005 tarihli, E.2003/7, K.2005/71 say ılı kararı).
Say, savunma ve yargının adaletin gerçekleşmesi yönünden ayn
ı hukuki durumda oldukları Anayasa Mahkemesinin yukarıda açıklanan kararında da vurguland ığı üzere yadsınamaz.
Bu nedenle iptali istenen kural, sa y, savunma ve karar
üçgeninde görev alan hukukçulardan sa y kısmında görev
alanlar için "sı
navda başar
ılı olma" şartın
ı kaldırarak hiçbir haklı nedene dayanmaks ızın farklı bir uygulama getirdiğinden Anayasanın 10 uncu maddesinde ifade edilen
"kanun önünde eşitlik ilkesiyle de ba ğdaşmamaktad ır.
Diğer taraftan, bir yasa kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırılığı onun ayn
ı zamanda Anayasaı n 11 inci maddesine de aykırılığı sonucunu doğuracakn
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tır (Anayasa Mahkemesinin 3.6.1988 tarih ve E.1987/28,
K.1988/16 saydı karan, AMKD, sa. 24, s. 225).
Açıklanan nedenlerle 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1
inci maddesi, Anayasan
ın 2 nci, 10 uncu veli inci maddelerine aykırı olup, iptali gerekmektedir.
IV. YORÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİNİN
GEREKÇESİ

Adaletin kurucu öğelerinden savunnıanm temsilcisi
avukatların, mesleğe kabul yönünden di ğer kurucu ö ğelerden farklı hükümlere tabi tutulmalannı öngören ve iptali istenen kuralın uygulanmas ı halinde; adaletin gerçekleşmesinin olumsuz yönde etkilenebileceği kuşkusuzdur.
Bu durumda ortaya giderilmesi olanaks ız durum ve zararların çıkabileceği yadsmamaz.
Bu türden durum ve zararların önlenebilmesi, hukukun ve Anayasanın üstünlüğünün korunabilmesi için
Anayasaya aykırı olduğu gerekçemizde açıkça gösterilen söz konusu kuraldan Anayasal düzenin en k ısa sürede
ar
ındırılması açık bir zorunluluk olup, hukuk devleti sayılmanı
n da bir gere ğidir.
Bu nedenle, iptali istenen kuralın yururlüğünün iptal
davası sonuçlamncaya kadar durdurulmas ı da istenerek
Anayasa Mahkemesine iptal davas ı açılmıştır.
V. SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açı klanan gerekçelerle 6.12.2006 tarih ve 5560
sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanunun;
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19.3.1969 tarihli ve 1136 say ıh Avukatlık Kanununpn 3
üncü maddesinin birinci fikrasının (d) bendini, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya" ibaresini, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu,
31 inci maddelerini, 121 inci maddesinin birinci fıkrasının
(20) numaralı bendini, geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve sınav" ibaresini ve geçici 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 02.05.2001 tarihli ve 4667 say ılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasını yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin Anayasamn 2 nci, 10 uncu
ve 11 inci maddelerine aykın olduğundan,
iptaline ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz.'

11- YASA METİNLERİ
A- iptali

istenilen Yasa Kuralı

28.11.2006 gündü, 5558 sayılı "Avukatlık Kanununda
Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun"un iptali istenilen 1.
maddesi şöyledir:
"19/3/1969 tarihli ve 1136 saydı Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin birinci f ıkrasının (d) bendi,
6 ncı maddesinin birinci fıkrasmda yer alan "Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya" ibaresi, 28 inci, 29 unc ıi, 30
uncu, 31 inci maddeleri, 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendi, geçici 17 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "ve sınav" ibaresi ve geçici 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayd ı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci f ıkrası yururlükten
kaldırılmıştır."
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13- Dayanılan ve ilgili Görülen Anayasa Kurallar ı
Dava dilekçesinde, Anayasanın 2., 10. veli. maddelerine dayanılmış, 36. maddesi ilgili görülmü ştür.

111- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Şevket APALAK, Serruh KALELI ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün kat ılımlanyla 27.2.2007 gününde yapılan ilk inceleme toplantısmda dosyada eksiklik bulunmadığmdan işin esasının incelenmesine, yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki
ek raporun hazırlanmasmdan sonra karara ba ğlanmasına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, dava
konusu Yasa kuralı, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa
kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri
i görüşülüp düşünüldü:
okunup incelendikten sonra gere ğ
A- Anlam ve Kapsam
28.11.2006 gündü, 5558 say ılı Avukatlık Kanunurida
Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun'un 1. maddesiyle;
A) 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun;
1) 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki, aVu505
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katlığa kabulde aranan "Avukatlık sınavmı başarmış olmak" koşulu,
2)6. maddesinin birinci fıkrasındaki, avukatlık sınavın başarmış olanların Baroya yazılma isteminde bulunaı
bilmeleri,
3)28. maddesindeki, avukatl ık sınavının Türkiye Barolar Birliği'nce yaptırılması,
4)29. maddesindeki, sı
nava gireceklerin tespiti,
5)30. maddesindeki, smavın şekli ve konulan,
6)31. maddesindeki, smav sonuçlannın bildirilmesi,
7)Türkiye Barolar Birli ği yönetim kurulunun görevlerinin belirtildiği 121. maddesinin birinci f ıkrasmın (20) numaralı bendindeki, avukatl ık s ınavı ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği'ne verilen görevlerin yerine getirilmesi,
8)Dava ve iş takibine ilişkin geçici 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve sınav" ibaresi,
9)Geçici 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10.5.2001
tarihinde hukuk fakültelerinde öğrenci olanların sınava
tabi tutulmaması,
B) 2.5.2001 günlü, 4667 say ılı "Avukatlık Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasındaki, avukatl ık staj sonu sı
navın
ı n, sınavın getirildiği 10.5.2001 tarihinden sonra başvuranlara
da uygulanmas ı,
Yasa kurallan arasından çıkarılarak avukatlık stajı sonrası sınav kaldınlmıştır. Buna göre, dava konusu kural ın
yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1136 say ılı Yasa hükümlerine uygun olarak avukatl ık başvurusunda bulunarak sta506
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jı tamamlayarılar, bilgi, beceri, yetenek ve yeterlililderinin ölçülmesi amac ıyla herhangi bir sınava ya da seçmeye bağlı tı.ı tulmaksızın avukatlık ruhsatı almaya hak kazanacaklardır.
1136 sayılı Avukatlı k Kanunu'nun 1. maddesinde avukat, "yargının kurucu unsurları ndan olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder" şeklinde ifade edilmi ş, 2. maddesin-

de de avukatlığın amacı, her derecede yargı organlar, haken-der, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar bakımmdan;
hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki
mesele ve anla şmazlıkları n adalet ve hakkaniyete uygun
olarak çözümlenmesi, hukuk kurallar ının tam olarak uygulaıımsı olarak gösterilmi ştir. Belli koş ullann gerçekleşmesi halinde avukatlara ilm niteliğinde belge hazırlama
yetkisi de verilmiş tir. 5271 sayılı Yasa, aramada, soru şturma ve kovuş turma evrelerinde hazır bulunma, baro tarafından görevlendirme, mahkeme taraf ından görevlendirme istemi, doğrudan soru yöneltme, istemsiz görevlendirme, uzlaşmacı olarak görevlendirme, kanun yollar ına başvurma, zorunlu müdafilik gibi birçok konuda avukatlarla
ilgili hüküm içermektedir.
nav sürekinde sı
Tarihsel süreç içinde avukatl ık mesleğ
olmakla
birlikte
tamamen
de
kald ırıllilik kazanamarnış
nda
2.5.2001
günlü,
4667
2001
yılı
düşünülmemiştir.
ması
Kanunu'nda
yapılan
Avukatlık
Yasa'yla
1136
sayılı
saydı
ek ve değişikliklerle sı nav yeniden getirilmiş tir. Avukatnav koşulunu getiren Yasa'nın gerekçelık mesleğinde sı
sinde, "sınav sistemi ile ülkemizda.say ılan hızla artan hukuk
fakalteieri nedeniyle eğitim öğretim açı sından oluş an farklılıkları n önlenmesi, avukatl ık ınesleğinin kalitesinin art ı rı lması ve
giderek savunma ile yargı ya yansıyan olunısuzlukları n giderilnıesi ama çlanmıştı r" denilmiştir.

Dava konusu kuralla, avukatl ık sınavı kaldırılmadan
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önce, ülkemizde sayıları hızla artan hukuk fakülteleri arasında müfredat birlikteli ği sağlandığı, fakat eğitim ve öğretim kalitesi bakımından eşit şartlar oluşturulamadığı gerekçesiyle sınavın staj öncesine alınması yönünde bir yasa
teklifi verilmiştir. Bu teklif görüşülmeden verilen ikinci yasa teklifinde ise avukatlığın bir meslek olarak bilgiye, kişisel ve mesleki tecrübeye dayandığı, sadece mevzuahn bilinip bilinmediğine yönelik yapılacak bir sınavı
n
avukatlık yapmak için gerekli olan beceriyi ölçmeyece ğinin aşikr olduğu, teklif ile avukatl ık mesleğini icra edecek kişiler için herhangi bir fayda sağlamayacak söz konusu sınav sisteminin yürürlükten kald ınlmasmın amaçlandığı gerekçesiyle avukatlık sınavının kaldırılması teklifinde bulunulmu ştur. Ikinci teklif TBMM Genel Kurulu'nda
aynen yasalaşmıştır.
B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu
Dava dilekçesinde, s ınavla barolann ba ğımsızlığı ve
avukatlık mesleğinin hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasının amaçlandığı, avukatlık mesleğinin de haimlik
ve savcılık mesleği gibi kamu hizmeti niteliğinde özel bir
meslek olduğu ve gerekli donanım, bilgi ve kaliteye ula şmış kişilerden olması gerektiği, yargın
ı n kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın hukukun uygulanması ve temel hak ve özgürlüklerin korunmas ında yaşamsal bir önem ve değere sahip bulunduğu, sı
navın Türkiye Barolar Birli ğ
i ve barolarm muhalefetine rağmen kaldırıldığı, kamusal yanı ağır basan avukatl ıkta sınavın kaldırılmasında kamu yararınm gözetilmediği, say, savunma
ve yargılamayı yapanların adaletin gerçekleşmesi yönünden aynı hukuksal durumda olduklarından mesleğe kabullerinde de eşit işleme tabi tutulmaları gerektiği, bu nedenlerle avukatlık sınavın
ı n kaldırılmasını
n Anayasa'mn
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2., 10. ve 11. maddelerine ayk ırı olduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayılı Yasanın 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, yasalann Anayasaya aykırılığı konusunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir. Taleple bağlı kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa'ya aykırılık kararı verebilir. Bu nedenle,
kuralm Anayasa'nın 36. maddesi yönünden de incelemesi uygun görülmüştür.
Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir kamu
n yargilama süreci içinde adalehizmeti olduğu, avukatı
tin bulunup ortaya ç ıkanılmasmda görev aldığı, kamu yarannı koruduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun genel
gerekçesinde belirtilmiştir. Yasa'run 1. ve 2. maddelerinde avukatlığın kamusal yönü ağır basan bir meslek olduu vurgulanmıştır. Bilgi ve deneyimlerini öncelikle adağ
let hizmetine vererek, adalete ve hakkaniyete uygun çözümler için hukuk kurallarmm tam olarak uygulanmas ında yargı organlarıyla yetkili kurul ve kurumlara yard ımı
görev bilen avukatın, hukuk devletinin yargı düzeni içindeki yeri özellik ta şımaktadır.
Anayasa'nın 135. maddesi ile birlikte Avukatl ık Kanunu'nun Barolara ve Türkiye Barolar Birli ği'ne yüklediği
görevler, tanıdığı hak ve yetkilerle bu kurulu şların toplum ve devlet yaşamı için göz ardı edilmeyecek önemleri
de düşünülürse, avukatlann genel niteliklerine verilen değer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Her serbest mesleğin kendine özgü yanları, birbirinden ayrıhkları bulunduğu gibi uzmanlık alanlannın farklılığı, farklı uygulamalan
doğal, hatta zorunlu kılar. Avukatlann, savunma görevini
ı, mesleüstlenmeleri ve adaletin gerçekleşmesine katkılar
ğin özelliği sayılmakta ve kimi kısıtlamalara bağlı tutulmalarının haklı nedenlerini oluşturmaktadır. Avukatlık
mesleğini seçenlerin, avukatl ık adına uygun biçimde gö509
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revlerinin gereklerini özenle yerine getirmeleri, avukatl ık
unvanından ayn düşünülemeyecek saygı ve güveni koruyup güçlendirmenin ba şta gelen koşullarından biridir.
Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklar ı
na saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geli ştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan,
Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini ba ğlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasalann üstünde yasa koyucunun da bozamayaca ğı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Yasalann, kamu yararınm sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olman ın gereğidir. Bu nedenle yasa koyucunun hukuki düzenlemelerde
kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde
adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde
tutarak kullanması gerekir. Önceki kurallann, yeni yasayla değiştirilmesi ya da tümüyle yürürlükten kaldır
ı lması
hukukun doğal karşıladığı, genel ilkelere uygun bulduğu bir düzenleme biçimidir. Yeni kural, eski kural ı yürürlükten kald ırabilir. Bu tür düzenlemeler, yasa koyucunun
takdir yetkisi içinde olan bir yasama işlemidir. Tıpkı, yürürlüğe giren yasalar gibi, yürürlükten kald ırılan kurallar
da yasama tasarruf udur ve yasa koyucu bu yetkisini kullanırken Anayasa'ya ba ğlı kalmak durumundadır.
Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan "ba ğımsız yargı", yarg
ın
ın olmazsa olmaz koşulu olan "savunma" ile birlikte anlam kazanır. Savunma, "say-savunmakarar" üçgeninden oluşan yargın
ı n vazgeçilmez öğesidir.
Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin ka510
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tıhmıyla sağlanabilir. Avukatl ığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılmması, hukuk devletinin ve adil yarg ılarıma hakkının gereğidir.
Avukatın seçkinli ği ve üstün nitelikler ta şıması, hem
i bir husus olup, bukanıunun hem de yargını n beklediğ
mesle
ğin
gelişmesine
katkı kadar
nun sağlanmasında
Sadece
temel
hukuki
ır.
mesleğe seçilme de önem kazan
yürütmek
için
yeolmak,
bir
mesle
ği
konularda eğitilmiş
dan
yetkinlik,
stajyerlik
gibi
özel
terli olamaz. Mesleki açı
eğitimlerin yan sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir.
navın getirilmesindeki, saYasa koyucu tarafından sı
vunma hakkı ve adil yargılamaya, adaletin gerçekleşmesine ve avukatl ık mesleğinin niteliğine dayalı kamu yararınm, sınavın kaldınldığı tarihte de geçerlili ğini koruyup
korumadığınn saptanması, sınavı n getirildiği zamandaki koşullar, kaldınlma zamanında değişmemiş ya da ortadan kalkmamış, hafta avukatlık mesleğinin niteliği yönünden çok daha önemli hale gelmi şse bunun da değerlendirilmesi gerekir.
Öte yandan, Anayasa'nın 36. maddesinde, herkesin meşru vası ta ve yollardan faydalanrnak suretiyle yargı mercileri önünde davac ı veya dayalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yargının kurucu unsurları ndan olan, bağımsız,
serbestçe temsil eden, hukuksal ili şkilerin düzenlenmen adasinde, her türlü hukuksal sorun ve uyu şmazlıkları
let ve hakkaniyete uygun olarak çözünılenmesinde ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmas ında temel görev
üstlenen avukat, hak arama özgürlü ğü ve adil yargılanma
hakkı
nın da önemli bir unsurudur. Güçlü ve ba ğımsız sai; hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzla5vunma mesle ğ
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manın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal ban şm
güvencesi olup bu değerler, mesleğinde yetkin ba ğımsız
savunucularla teminat altına alınmıştır.
Yukanda açıklanan hususlar gözetilmeden yasala ştığı
anlaşılan dava konusu kural Anayasa'nın 2. ve 36. maddelerine aykındır. Iptali gerekir.
Şevket APALAK bu görüşe katılmamıştır.
Kural, Anayasa'nın 2. ve 36. maddelerine aykın bulunarak iptal edildiğinden ayrıca Anayasa'nın 10. ve 11.
maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemi ştir.
V- YÜRÜRLÜ ĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ

28.11.2006 giinlü, 5558 say ılı Avukatlık Kanununda
Değişiklik Yapılması na Dair Kanunun 1. maddesinin yürürlüğünün durdurulmas ı isteminin, koşulları oluşmadığından REDDINE, 15.10.2009 gününde OYBIRLIĞIYLE karar verildi.
vi- İİ'TALİN DİĞ ER KURALLARA ETKİSİ
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş u ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci
fıkrasında, Yasa'nın belirli kurallarının iptali, diğer kurallarınm veya tümünün uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunlar ın da Anayasa Mahkemesi'nce iptaline karar
verilebileceği öngörülmektedir.
5558 sayılı Yasa'mn 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan yürürlük ve yurutmeyle ilgili
2. ve 3. maddelerinin de, 2949 say ılı Yasa'nm 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptali gerekir.
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V İİ- SONUÇ

28.11.2006 günlü, 5558 sayılı Avukatlik Kanununda
Değişiklik Yapılması na Dair Kanun'un;
1-1. maddesinin Anayasa'ya ayk ın olduğuna ve İPTALİNE, Şevket APALAK' ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olana ğı
kalmayan 2. ve 3. maddelerinin de, 2949 say ılı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş u ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun'un 29: maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYBIRLIĞIYLE,
15.10.2009 gününde karar verildi.
Başkan
Haşim KILIÇ

Üye
Başkanvekili
Osman Aıifeyyaz Fulya
KANTARCİOĞLU
PAKSÜT

üye
Ahmet
AKYALÇIN

Uye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

Uye
Cafer ŞAT

Üye
Serdar
ÖZGÜLDÜR

üye
Şevket AI'ALAK

Üye
Serruh KALEU

üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
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AZLIK OYU
Anayasa, yasama yetkisinin Türk Milleti ad ına Türkiye
Büyük Millet Meclisine ait oldu ğ unu, bu yetkinin devredilemeyeceğini vurgulamıştı r. Türkiye Büyük Millet Meclisi her alanda ve her konuda yasa yapabilmektedir. Yasama iş levi anayasal ilkelere uygun kullan ılabilecek takdir
yetkisini de içinde barmd ırmaktadır. Yasalar, kimi zaman
yeni kurallar içerirken, kimi zamanda yasal metinlerin yürürlükten kald ırılmasma iliş kin olabilecektir. Önceki yasaları n yeni yasalarla de ğiş tirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması hukukun do ğal karşıladığı takdir yetkisinin daha
engin boyutta kullanı ldığı düzenlemeleridir.
Görülen davada da önceki yasal metni yürürlükten
kaldı ran kural irdelenmektedir. Kuralla, avukatl ık için getirilen sı navla ilgili yasa maddeleri yürürlükten kalkmaktadır. Bu bakı mdan yürürlükten kald ırı lan metne de tüm
yönleriyle bakılması, bir yasay ı yürürlükten kald ırma yolundaki kuralı n anayasal ilkelrle de ğerlendirilmesi s ırasında kaçmı lmaz olmaktad ır.
2.5.2001 tarihli ve 4667 say ılı Avukatlı k Kanununda
Değişiklik Yap ılması na Dair Kanun'la avukatl ık mesleğ
ine kabul edilebilmek için "avukatl ık s ınavını başarmış olmak" koş ulu getirilmiş, ilgili maddelerde bu yönde de ğişiklikler yap ılnııştır. Bu de ğişikliklere göre avukatlık sınavmı n staj sonunda Öğrenci Seçme ve Yerle ştirme Merkezince yap ılacağı, sı nava staj bilim belgesinin verildi ği tarihi izleyen dört y ıl içinde altı kez girilebileceği, smavda
meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkeleri ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterlili ğinin de ğerlendirileceği, s ınav konulan ve ba şan puanı gibi konularm
da yönetmelikte gösterileceğ
i anlaşılmaktadı r. Avukatl ık
Kanununda anılan de ğişiklikleri öngören 4667 say ılı Yasa
geçici madde l'de s ınava iliş kin hükümlerin bu kanunun
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yayımından sonra avukatlık stajrna ba şvuranlara uygulanacağmı belirtmektedir. Ancak 256.2002 tarihli 4765 sayılı Yasa'nın 1. maddesiyle 1136 say ılı Yasa'ya eklenen
geçici madde 20'nin ikinci f ıkrasıyla stajla ilgili hükmün
10.5.2001 tarihinde hukuk fakültelerinde ö ğrenci olanlar
hakkında uygulanmayacağı , bunların sı nava tabi hıtulamayacağı kuralı getirilmiştir.
Anayasa'nm kamu hizmetine giri şle ilgili 70. ve kamu
ını konu eden
kurumu niteli ğindeki meslek kurulu şlar
135. maddelerinde s ınav kaydı yer almamakta ise de, nitelikli bireyler seçme yakla şımmın somutlaşması olan ginın yerinde olduğu görüşüne ulaşılabilir. Bu
riş sınavları
amaçla önemli ve seçkin bir meslek olan avukatl ığa girişte bilgili ve yetenekli ki şilerin seçilmesi için dü şünülen
nav, staj sonunda s ınırlı zaman ve sayida yap ılacaktır.
sı
Oysa hMcirnlik mesleğiıie girişle ilgili asıl sınav ise stajdan
ılan sınavlar, genelönce yap ılmaktadır. Staj sonuna b ırak
na yönelik olmaktadır.
likle stajın de ğerlendirilmesi amac ı
Nitelikli bireylerin seçimi temel amac ı gözetildiğinde lin meslekte aranacak temel
sans eğitiminin yans ımalannı
ölçütler arası nda yer alması beklenir. Gerçekten de, s ınavı düzenleyen 4667 say ılı Yasa'nın gerekçesinde e ğitim
ve öğretim düzeyleri aras ında oluş an farklılıklara de ğinilretimektedir. Yüksek ö ğretime ili şkin ilkelere ve lisans ö ğ
ğlı
mine yönelik değerlendirmeler içeren gerekçeye ba bu
yaklaşım yanında sınavı n staj sonuna bırakılması ilgililerin beklentilerini ve amaçlar ını saptamada belirsizliklere
navla ilgili zaman ve say ı sınırlande etken olacaktır. Sı
ması anayasal yakla şımlann baş ka bir konusunu olu şturacak, çalış ma hayatı yla ilgili anayasal ilkelerle beliren kamusal yarar da de ğerlendirmelerde öncelikli bak ışlararasmda yer alacaktır.
navla ilgili kurallarda hukuk
r ılan sı
Yürürlükten kald ı
ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabil515
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me yeterliliğ inin belirlenmesi de belirtilmektedir. Yukanda da değinildiği gibi eğitim açısından oluş an farklılıklarla ilgili yasal amaçla, staj son ı ma bırakılan s ınav yöntemi uyuşmadığı gibi, olgu çözümlemeleri de lisans düzeyini tam yans ı tmayacak ve böylesi saptamalar ı
n test yoluyla yapılması ölçme ve de ğ erlendirme ilkelerinde tart ışmalara yol açabilecektir. Aynca 4667 say ılı yasa sınav koşulu
öngörerek yasanm yay ımı yla uygulamaya ba şlamayı geçici 1. maddeyle öngörmesine kar şı n, bir yıl sonra 2001 y ılında hukuk ö ğrencisi olanlar s ınavdan ba ğışı k tutulmuştur. Bu durumda yasan ın yürürlüğü giriş sırasında ö ğrenci olanlar s ınavdan ba ğışık olmalanna kar şı
n daha önce
eğ itimi tamamlayan ancak staj yapmam ış olanlarda duraksama ya şanacaktır. Kaldı ki, nitelikli ki şilerin arand ığı bir meslekte sonradan getirilen istisnalar, zamana yay ılabilecek ö ğrenim süresi nedeniyle yasanın amacının gerçekleş mesini ertelemi ş olacaktır.
Değinilen olgular iptale konu Yasanm do ğ
rudan metinleri de ğilse de kaldırdığı yasanı
n içerikleridir. Bir yasayı kaldı rmada daha etkin ve geni ş olan yasamadaki takdir
yetkisi, yasakoyucuya düzenleme yap ılı rken etken olan
nedenler yan ı nda kaldırı lan kurallara bak ı larak bir anlama kavuş abilecektir. Bu durumda mesle ğin önemi ve güdülen kamu yaran ilkesiyfr yak ından ilgili lisans e ğitimine yönelik bulgularm lisans sonras ı meslek giri ş sınavlanyla çözülebilmesi ve istenilen seçmelerin yap ılabilmesinde öngörülen s ınav yönteminin yeterli kar şılı klar içerdiği
ve böylece yasal amac ı n tam olarak gerçekle şebilecek olduğu söylenemez.
Öte yandan, adil yarg ı lanma ile kurulan ilintinin yargı lama yöntemlerinde kimi bak ışların geliştirilmesini gerektirdiği ve yasakoyucuya yönelik de ğerlendirme yapma
yolundaki yakla şımı
n da yasal işlemler ak ışı nda öncelik
aldığı sonucuna var ılmıştı r.
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Açıklanan nedenlerle, s ınavla ilgili metinlerle birlikte yasakoyucunun takdir yetkisi gözetildi ğinde bu haliyle kuralda Anayasa'ya aykırılık saptanamamaktadır. Davanın belirtilen yorumlarla reddi gerekece ği oyuyla karara karşıyım.
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