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BİRİNCİ KISIM
Âvukathk ve avukat
Avukathğtn mahiyeti
MADDE 1. — Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
Avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır.
Avukatlığın amacı
MADDE 2. — Avukatlığın amacı, hukuld münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukukî
mesela ve anlaşmazlıkların adalet ve halıkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hu
kuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda yargı organları ve hakemlerle resmî ve özel
kurul ve kurumlara yardım etmektir.
Avukat hu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına
tahsis eder.
Adlî merciler ve diğer resmî daireler, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı
olmakla yükümlüdürler.
İKİNCİ KISIM
Avukatlık meslekine kabul
Avvkathğa kabul şartları
MADDE 3. — Âvukathk meslekine kabul edilebilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
h) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabana bir memleket hukuk fakül
tesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden
başarılı sınav vermiş bulunmak,
c) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
d) Avukatlık sınavını başarmış olmak,
e) Levhasına yazılmak istenilen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
f) Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak, gerektir.
İstisnalar
MADDE 4. — Adlı ve Askeri Hâkimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici- rapor
törlüklerinde ve Danıştay dâva daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanun sözcülüğü, kanun söz
cülüğü ve bu daireler başyardımcıhtklan ve yarduacıhklarmda veya kuruluşlarında avukat bulu
nan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde
veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl
süre ile hizmet etmiş olanlar 3 ncü maddenin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlardan vareste tu
tulurlar.
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Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hukuk fakültesinden meaun olup
da geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı
meslek edinmiş bulunanlar, 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Türkiye hukuk
fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavı başa
rı ile vererek tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış bulu
nursa, 3 ncü maddenin (c) ve (d) bendlerinde yapılı kayıtlardan vareste tutulurlar. Birinci fıkra
da gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında,17 nci maddenin (1) ve (2) bendlerinde yazılı bel
gelerden başka sicil özetlerinin onanmış bîr örneğinin de verilmesi gereklidir.
Avukatlığa kabulde engeller
MADDE 5. — Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık meslekine kabul
istemi reddolunur :
a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden
mutlak olarak yahut kasdî bir cürümden bir sena veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek,
b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin karan sonucunda bakim, memur yahut avukat olma ni
teliğini kaybetmiş bulunmak,
c) Avukatlık meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir iş?.e uğraşmak,
e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
f) İflâs etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (taksiratlı ve hileli müflisler itibarla*
n iade edilmiş olsa dahî kabul olunmazlar),
g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olmak.
Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılıjk, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile kesin olarak
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilemezler.
Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuştur
ma altında bulunması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın so
nuna kadar bekletilmesine karar verilebilir. Aday hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı
gerekli kılabilecek bir suçtan Ötürü kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, avukatlığa kabul isteği ye
rine getirilmeyip dâva sonucunun beklenmesi zorunludur.
Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çev
rilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır,

Baroya yazılma İstemi
MADDE 6. — Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya 4 ncü maddedeki şartlan haiz bulu
nanlar, başvurdukları yer barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler,
Karar

MADDE 7. — Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin
varış tarihinden itibaren bîr ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle Ödevlidir,
Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş sayılır.
Bu halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebilir, itiraz üzerine S nci madde hükmü kıyas yolu üe uygulanır.
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Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiras
MADDE 8. — Baro yönetim kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma
sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerek
çeli karar adaya tebliğ olunur.
Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kararı veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit eden
bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, hare ve resme tabi değildir,
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, iti
razı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir ka
rar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır.
Adayın levhaya yazılması hakkındaki baro yönetim kurulu kararı ile itirazın kabul veya
reddi hakkındaki Türkiye Barolar Birliği kararları, onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren
bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile ke
sinledir,
Baro yönetim kurulunun, avukatlığa kabul isteminin reddi veya kovuşturma sonuna kadar
beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verilecek kararları kesin olup, aday, ilgili ba
ro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu kararlar aleyhine Danıştaya başvurabilirler.
Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.
Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin
MADDE 9. — Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname
verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği an dan itibaren hüküm ifade eder.
Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonr-a (Avukat) unvanını kollanmak hakkını kaza
nır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.
Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki
şekilde andiçtirilir :
«Kanuna, ahlâka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicda
nım üzerine andiçerim.»
Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de kapnyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasın
da saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyele i ile birlikte andiçen avukat tarafından imzala
nır.
Ret kararımın büdirümesi
MADDE 10. — Avukattık meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın bu iste
minin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili ba
ro, adayın adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme
sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak haller
Avukathkla bvrlesemiyen İster
MADDE 11. — Ayhk, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiç
bir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağ
daşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemea.
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Avukatlıkla birle$ebüen iğler
MADDE 12. — a) Cumhuriyet Senatosu üy3İiği, milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye
meclisi üyeliği,
b) Üniversite, yüksek veya orta Öğretim profesör, doçent, asistan ve öğretmenliği,
c) özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile, bir avukat yazı
hanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi
görev veya hizmet,
e) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 1964 tarih
ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartı ile;
bu kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerin ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
dışında kalıp sermayesi devlete re diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim
kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketler ile fcayrî, ilmî, siyasi kuruluşların yönetim kurulu baş
kanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,
11 nci madde hükmü dışındadır.
Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekillteri ve (e) bendinde göste
rilenlerin Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, İl ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında bu
lunan daire ve kurumların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yandan fazlası Devlete ait şir
ket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulunduk
ları tüzelkişilerin aleyhindeki dâva ve işleri takibetmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarım ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Bir kadroya bağh olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Dev.
let, il veya belediyelerin yönetim ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden ve
rilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait işlerde avukatlık edebi
lirler,
Mahkeme veya yargı mercilerinde bağh oldukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya yar
dımcıları baroya yasılmak zorunluğundadırlar.
Avukatın hâkivı veya savcı İle hısımlık veya evlilik münasebeti
MADDE 13, — Bir hâkim veya 'Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul
ve füruunlan veya ildnci dereceye kadar (bu (Terece dâhil) hısımlarından olan avukat, o hâkim
veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dâva ve işlerde avukatlık edemez.
Bâzı görevlerden ayrılanların avukatlık

edememe yasağı

MADDE 14. — Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hâkimler, cumhuri
yet savcıları, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dâva Dai
releri başyardımcıları ile yardımcılarının, hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, buralardan
ayrılmaları tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.
Yukamki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hâkimleri hakkın
da da uygulanır.
Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Mart 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına giren te
şekkül, müessese ve iştiraklerde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geç
meden, aynldıkları idare aleyhine dâva alamaz ve takipte bulunamazlar.
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DÖKDÜNCÜ KISIM
Staj
Genel olarak
MADDE 15. — Avukatlık stajı birbuçuk yıldır. Stajın, bu kısımda yer alan hükümler uyarınca,
ilk attı ayı mahkemelerde ve kalan bir yılı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.
Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne suretle yapılacağı yönetmelikte gösterilir.
Aranacak şartlar
MADDE 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin (a) <b) (e) ve (f) bendlerinde yazılı şartları ha
iz olanlardan stajın devamlılığına engel işleri ve ö nei maddede yazılı engelleri bulunmıyanlar
staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.
DÜekçeye eklenecek belgeler
MADDE 17. — 16 ncı madde gereğince verilecek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler eklenir.
1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği,
2. Adayın 3 ncü maddenin (f) ve 5 nci maddenin (a) bendlerinde yazık halleri bulunmadı
ğını gösteren bildiri kâğıdı,
3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,
4. Adayın ahlak durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma
kâğıdı.
Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine
gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 ncü
fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge
aranmaz.
Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde,
aday hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma
yapılır.
İstemin ilâm
MADDE 18, — Adayın istemi, yakardaki maddede yazılı hususlarla birlikte, istem tarihinden
itibaren on gün içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde onbeş gün süre île asılarak
ilân olunur.
Her avukat veya stajiyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, adayın «stajiyer listesine yazılma
sına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vakıaların göste
rilmiş olmasına bağlıdır.
Rapor
MADDE 19. — Baro Başkanı, istemin ilânından önce, baroya bağlı avukatlardan birini adayın
gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını
araştırarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, raporu en geç onbeş gün içiude baroya vermekle yükümlüdür.
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Karar
MADDE 20. — Baro Yönetim Kumlu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 19 ncu
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajiyer listesine yazılıp yazılmaması hakkın
da gerekçeli bir (karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de incelenmek üzere
dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üyeleri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet savcısı ka
rarın kendisine verildiği, ilgili ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş, sayılır.
Bu takdirde, bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir.
Adalet Bakanlığının karan aleyhine stajiyer adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Danıştaya başvurabilir.
Stajm başlangıcı
MADDE 21.—• Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar, itiraz yazılmayı durdurur.
Yatımda staj yaptlacak avukat
MADDE 22. — Avukat yanında staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya bildi
rilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat yanında staja başlar.
lar.
Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro yönetim kurulu, stajın dilek
çede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir.
17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi avu
kat yanında staj göreceğini baro başkanı tâyin eder.
Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajiyeri kabul zorunluluğundadır.
Stajm yapılması ve stajiyerin Ödevleri
MADDE 23. — Staj kesintisiz olarak yapılır, Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak devam ede
mediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı
sırasında adalet komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulunca tamamlat
tırılır. Baro başkanı, haklı engeller halinde stajiyerlere, stajm avukat yanında geçen kısmında 30
günden fazla olmamak üzere izin verebilir.
Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara avukatla birlikte girmek, staj konferanslarına de
vam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında çalıştığı avukat tarafından verilen işleri yapmak,
dâva evrakuıı düzenlemek ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yüküm
lüdür,
Staj

raporları

MADDE 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yamnda çalışılan avukatın gözetimi
altında yapılır.
Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, Cumhuriyet savcıları tarafından, staj du
rumu, meslekî ilgisi ve ahlâki durumunu belirten bir belge verilir.
Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk altı ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda da
kesin olarak, staj durumu ve adayın meslekî ilgisi ile ahlâki durumunu da kapsıyan birer rapor
verilir.
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Staj süresinin uzatılması
MADDE 25. — Baro yönetim kurulu, staj hakmdaki kesin rapor üzerine, staj bitim belgesinîn verilmesine veya staj süresinin altı ay uzatılmasına karar verir.
Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
8tajiyerlerin vekâlet alması
MADDE 26. — Stajiyerler, avukat yanında 'staja başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı mu
vafakati ile ve onun gözetimi altında icra tetkik meren hâkimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve
icra ve iflâs dairelerinde görülen dâva ve idlerde vekâlet alabilirler.
Stajiyerin bu yetkisi, 31 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince son sınavda da basan göste
rememesi veya aynı maddenin son fıkrasında yapılı süreyi basarı gösteremeden geçirmesi halinde
sona erer.
Stajiy'erlere barolarca yapılacak yardım
MADDE 27. — Stajiyerlere barolarca
kiye Barolar Birliğince belirtilir.

yard^ı yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartlan Tür

BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık- sınavı
Genel olarak
MADDE 28. — Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğinde yapılır. Staj bitim belgesi alma
mış olanlar sınava kabul edilmezler.
Sınav kurulu
MADDE 29. — Sınav kurulu, biri hukuk, diğe ri ceza dairelerinden olmak üzere iki Yargıtay
Daire Başkanı ve üç avukattan kurulur. Yargıtay daire başkanlarından kıdemlisi kurala baş
kanlık eder.
Kurulun görev süresi iki yıldır. Yeni kurul seçilinceye kadar eski kurulun görevi devam eder.
üyelerin engeli halinde, başkan, o üyenin mensjıbolduğu İmrumca seçilmiş bulunan yedek üye
lerle noksanı tamamlar. Başkanın engeli halinde, görevleri, kurula katılan kıdemli Yargıtay daire
başkanı tarafından yerine getirilir.
Sınav kurulu üyelerine her sınav için ödenecek ücretlerin miktarı ile ödeme şekilleri Türki
ye Barolar Birliği Genel Kurulunca tesbit edilerek Türkiye Barolar Birliği bütçesinden ödenir.
Sınav kuruluna üye seçimi
MADDE 80. — Sınav kuruluna katılacak olan;
a) İki asil ve iki yedek üye Yargıtay Büyült Genel Kurulu tarafından hukuk ve ceza daire
leri başkanları arasından,
b) Üç asil ve üç yedek üye Türkiye Barolar Birliğince, en az or.T;eş yal fiilen avukatlık yap
mış olanlar arasından, seçilir.
(a) bendindeki seçimin sonucu Yargıtay Başkanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildi
rilir.
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Stnava gireceklerin tesbiti
MADDE 31. — Sınava girecek adayları, stajiyer listesine yazılı oldukları baronun yönetim
kurulu tespit eder ve kendilerine sınava giriş belgesi verir.
Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa uğ riyan aday bir daha sınava giremez.
Aday, staj bitim belgesinin verildiği tarihten itibaren İki yıl içinde sınava giriş haklarının
tamamını kullanmak zorundadır.
Sınavın şekli ve konuları
MADDE 32. — Sınav her yıl beş defa yapılır. Sınav tarihleri, bir yılın imkân nisbetinde beş
eşit kısma bölünmesi suretiyle tesbit edilir.
Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yönünden, hukuk prensiplerini ve mevzuat hükümleri
ni olaylara uyguhyabilme yeterliğini değerlendi nnektir.
Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın yeterli olmadığına karar verilebilmesi için, yazılı
sınavdan sonra yapılacak mülakat sonunda da aynı kanıya varılması gereklidir.
Sınav tarihlerinin tesbiti ve duyurulması, sınavın yapılış seldi ile konulan yönetmelikte gösteterilir.
Sınav sonuçları
MADDE 33. — Sınav kurulu, her aday için ayrı ayn ve üçer nüsha olarak düzenliyeceği
belgelerde sınav sonuçlarını açıklar ve bu belgalerden birer nüshasını alıkoyarak diğer ikişer
nüshayı Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Belgelerde adayın aldığı notlar gösterilir ve başarı
sağlayıp sağhyamadığı ayrıca belirtilir.
Türkiye Barolar Birliği, sınav kurulundan aldığı belgelerden bir nüshasını derhal ilgili baroya
gönderir.

ALTINCI KISIM
Avukatın hak ve ödevleri
Genel olarak
MADDE 34. — Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şe
kilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği
saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.
Yalnız mruKaMarın yapabileceği işler
MADDE 35. — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve
ya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait haklan dâva
etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerde
çekişmeli ve çekişmesiz işleri takibetmek, yalnız baroda yazıü avukatlara, aittir.
Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi dâvasını bizzat açabilir ve işini takibedebilir.
ÎTsul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) civar b a r ı 
ları ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve adalet daireleri dışında kalan resmî dairelerdeki iş
lerini vekâleten takibedebilirler.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saîdıdır.
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Sır saklama
MADDE 36. — Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, ge
rekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dola/isiyle Öğrendikleri husus
ları açığa vurmaları yasaktır,
Avukatların birimci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin
muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancaft, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekine
bilir.
Yukarıki hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memurları hakkında da uygula
nır.
îsin reddedildiğinin bildirilmesi
MADDE 37, — Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Jteddın, iş
sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.
işi İM avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir avukat tayinini baro başkanından
isteyebilir,
Baro başkanı tarafından tâyin olunan avukat, işi ücret karşılığında takibetmek sorundadır.
İşin reddi zorunluluğu
MADDE 38, — Avukat;
a) Kendisine yapılan tsîdifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsu* veya haksız
olduğu kamama varırsa,
b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalâa vermiş olursa,
c) îse evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet Savası veya memur oîarafe elkoymuş bulunursa,
d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hüMimsüzlüğünü dleri sürmek durumu
ortaya çıkmışsa,
e) iş sahibi, meslek görevini yapan bir avukata karşı bir suç işlemiş ise,
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tesbit edilen meslekî dayanışma
ve düzen gereklerine uygun değilse,
Teklifi reddetmek zorunluluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yarlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Avukatlar, baro yönetim kurulunun iznini almadan başka bir avukat aleyhine dâva açamaz
lar, Acele durumlarda, baro yönetim kuruluna önceden bildiride bulunarak, izin verilmesini
davayı açtıktan sonra da isteyebilirler.
(e) bendinde gösterilen hallerde, baro başkam, iş sahibinin başvurması üzerine kendisine bir
avukatı vekil olarak tâyin eder.
Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı
MADDE 39. — Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren
üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile
bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda
sona erer.
Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri
vermekle yükümlü değildir,
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Tazminat isteklerinde zamanaşımı
MADDE 40. — iş sahibi tarafından sözleşmeye dayanarak avukata karşı üeri sürülen tazmi
nat istekleri, bu hakkın doğumundan sonra beş yıl ve her halde o iğin sona ermesinden başlıyarak bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.
Avukatın vekâletten çekÜmesi
MADDE 41. — Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait
vekâlet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder,
Şu kadar ki, adlî müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tâyin edilen avukat, kaçı
nılmaz bir sebep veya haklı bir Özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınıl
maz sebebin veya haklı öşrün takdiri avukatı tâyin eden makama aittir.
Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi
MADDE 42. — Bir avukatın ölümü veva meslekten yahut işten çıkarılması veya işten yasak
lanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin ya
zılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici olarak takibetmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder.
Yukanld fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez,
Şu kadar ki, bu süre üç ayı geçemez,
îşin yeni avukata verilmesi durumu, baro başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tesbit
olunur.
Kendisine görev verilen avukat haklı sebeple* göstererek bunu reddedebilir. Ret sebepleri
nin yerinde olup olmadığına baro yönetim kmrlu karar verir.
Vekâlet görevi, temsil edilen avukatın talimarına bağlı olmaksızın, bu görevi yapan avukatın
sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin ücretini, kendisine vekâlet olunan avukat Öder, An
laşmazlık halinde ücretin miktarı baro yönetim kurulu tarafından belirtilir.
Büro edinme

zorunluluğu

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 çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler.
Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya
bildirmek zorundadır.
Ortak avukat bürosu halinde birlikte çaltşma
MADDE 44. — Birden çok avukat, çalışmalarını bir (ortak avukat bürosu) şeklinde birleşti
rebilirler. Bu halde birlikte çalışan avukatlardan birinin veya birkaçının öz ve soyadlarının ya
nında (ortak avukat bürosu) ibaresi kullanılabilir. Bu büro tüzel kişiliğe sabibolmadığı gibi, ya
pılan iş serbest meslek çalışması olup, ticari sayılamaz. Ortak avukat bürosu halinde birlikte ça
lışan avukatlar kendi aralarındaki durumu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara göre paylaşmak
veya bâzılarının sadece belli ücret alması şeklinde düzenlemekte serbesttirler.
Avukat bürosunda çalışabilecek kisüer
MADDE 45. — Avukatlar, bürolarında yalnız avukatlık mesleki İçin gerekli olan yardıma
elemanları çalıştırabilirler.
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Hâkimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan yasakla
nanlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz,
Yukanki hükümlere aykırı hareket eden avukat ilk defasında işten, tekrarında meslekten
Çıkarma cezası ile cezalandırılır.
İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dâva dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma
MADDE 46. — Avukat, bürosuna ait işleri, kendi sorumluluğu altında, yanında çalışan staj
yer veya sekreter eliyle de takibettirebilir ve Örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde imkân^ bu
lunduğu ve gerekli giderler de ödendiği takdirde, fotokopi yoliyle örnek çıkartılabilir.
Dâva ve takip dosyalan, yalnız avukatlar vsya stajiyerleri yahut taraflarca mahkeme ve icra
kalemlerinde incelenebilir.
Avukat, dâva ve takip dosyalarını, vekâletname ibraz etmeden inceliyebilir. Şu kadar ki, ve
kâletname ibraz etmiyen avukata dosyadaki kaşıt ve belgelerin örneği verilmez.
Çekişmeli haklan edinme yasağı
MADDE 47. — Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edi
nilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer.
Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı avukatları da kapsar.
Avukata çıkar karşılığında is getirme
MADDE 48. — Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da
her hangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukat
lar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası üe cesalandınlır,
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.
Avukatların resmî kılığı
MADDE 49. — Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla
çıkmak zorundadırlar.
Baroya ve avukatlara ayrılacak yer
MADDE 50. — Her adalet dairesinde, bölgelinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonun
da ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur.
Danışma yapılması uygun olmvyan yerler
MADDE Sİ. — Avukatlar, baroda yazdı olan bürolarından başka yerlerde, mahkeme salonun
da veya adalet binasının başka bir yerinde iş sahipleri ile hukukî danışmada bulunmaktan ve iş
kabul etmekten yasaklıdırlar.
Yukanki fıkra hükmü, avukatın özel olarak çağrıldığı hallerde uygulanmaz.
Dosya tutmak
MADDE 52. — Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalâasına başvurulan her husus
hakkında düzenli doaya tutmak zorundadır.
Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür.
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Görüşmelere ait tutanak
MADDE 53. — Avukat, i} için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını
eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.

bir tutanakla tesbit

Sicü cüzdandan
MADDE 5^ — Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Birliğin
den gönderilen bineğe göre düzenlenecek bir sicil cüadam bulunur. Bu cüzdan gislidir; ancak sa
hibi veya vekâlet vereceği başka bir avukat tarafından her saman görülebilir ve gerekli not alına
bilir.
Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen baro başkanlığına gönderilir.
Reklâm yasağı
MADDE 55. — Avukatların iş elde etmek için, reldâm sayılabilecek her türlü teşebbüs ve ha
rekette bulunmaları ve özellikle tabelâlarında ve ba3ih lîâğıtlarında avukat unvanı ile akademik
unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
Örnek çtkarabÜme ve tebligat yapabilme hakkı
MADDE 56. — Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 nci
maddede yazılı deryada saklanır. Avukat, bu vekâletnamenin örneğini çıkarıp a^lma uygunluğu
nu imzası ile onayhyarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bütün yargı mer
cileri, resmî daire ve kuramlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmî örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilraiyen hallerde avukatlar, takibettUderi iğlerde,
aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı
mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
Ask olmıyan vekâletname veya diğer kâğıt ve belgelerin örneğini onaylıyan yahnt askna aykırı
örnek veren avukat üç yıldan altı yıla kaçlar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercü aracılığı ile ve bu yargı merdinin tebli
gat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adlî kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edi
len kâğıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli hare, vergi ve resim ödenmek şartiyie, ilgili yargı mer
ciinin dosyasına konur.
Arnıka-ta karşı işhnen suçlar
MADDE 57. — Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı İşlenen suçlar
hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır,
Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı
MADDE 58. — Avukatların görevlerinden değan veya görev sırasında işledikleri suçlardan do
layı haklarında soıuşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cnmüuriyet Savcısı tarafından yapılır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın
inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamıyaeağı
gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para cezası da verileme::.
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Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın yapılacağı mahkeme
LîADDjS 59. — 58 nci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İş
leri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü
takdirde dosya, suçım işlendiği yer ağa: oeza mahkemesine en yakın bulunan ağır eesa mahkemesi
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcısı beş gün işinde, iddianamesini düsenliyerek dosyayı son soruşturmanın
aşılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır cesa mahkemesine verir.
İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında
kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre içinde bâzı
delillerin toplanmağını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır, gerekirse so
ruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
Haydarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendi
ği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.
îtiraz hakkı
MADDH 60. — 59 ncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama vsya salıverilmeye yahut son
soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcını veya sanık ta
rafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir.
En itiraz, suçun işlendiği yer ağır cc2a mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren
mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali
MADDE 61, — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır.
Görevi savsaklama ve kötüye kullanma
MADDE 62. — Türk Ceza Kanununun 294 vs 295 nci maddelerinde yazılı hallerden başka
(her ne şekilde olursa olsun) bu kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Tür
kiye Barolar Birliğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan gö
rev ve yetkiyi ihmal veya kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri
gereğince cezalandırılır.
Avukatlık yetkilerinin baskalan tarafından kullanılmaması
MADDE 63. — Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şa
hıslarına aidolmıyan dâva evrakını düzsnliyemez, icra işlemlerini takibedemez ve avukatlara ait
diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar avukatlık unvanını da taşı
yamazlar.
Birinci fıkra hükmüne ayları eylemde bulunanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para ceza
sına ve tekerrürü halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve ka
nunların tanıdığı başka hakları kötüye Imllanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile birlikte lıeşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar.
Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve baro'ar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenin
ce Cumhuriyet Sevcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet
Savcısı tarafından Baroya bildirilir.
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Baro yönetim kuruluna karşı özel görevler
MADDE 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen meslek
sırrım saklama yükümlülüğüne ayları düşmedikçe, baro başkanına veya yönetim kuruluna yahut
bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden biline bilgi vermek ve istek üserins dosyalan gönder
mek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden
birinin davetine uymak zorundadır.
Birinci fıkrada yazık zorunluğa nymıyan avakat hakkında, baro başkanı, yüz liradan beşyüz
liraya kadar para cezasına hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama halinde yeniden
verilebilir. Ancak gönderilen yazıda davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin be
lirtilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, baro disiplin kuruluna itiraz olu
nabilir. Baro disiplin kurulunun kararı kesindir.
Yukanla fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun disiplin cezalarına Uijldn hü
kümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat yaslı?.
Baro keseneğini Ödememekte direnme
MADDE 65. — Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen, kabule değer bir sebebolmaksızro
Ödememekte direnenlerin adlan, yönetim kurula kararı ile borçlarım ödeyinceye kadar baro lev
hasından silinir ve durum ilgili yerlere biMirilir.

YEDİNCİ KISIM
Baro levhası ve avukatlar listesi
Levhaya yasılma yükümlülüğü
MADDE 66. — Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levha
sına yazılmakla yükümlüdür.
Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartiyle, memleketin her yerinde avu
katlık yapmaya yetkilidir.
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması
MADDE 67. — Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avu
katlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu ta~
rafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasında ya
zılı olduğu baroya gönderilir.
Baslca baroya nakil
MADDE 6S. — Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına yazılmak istenen
baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı yönet
melikte gösterilir.
Nakille İlgÜi inceleme ve istemin- kabulü
MADDE 69. — Kakü isteği ile başvurulan baronun yönetim kurulu, istekte bulunan avukat
hakkuada gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar ve özellikle avukatın disiplin ko-
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vuşturması altında olup olmadığını, ödenecek borcu bulunup bulunmadığım levhasına yazılı oldu
ğa barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasından veya avukatın baroya borçlarını
ödemesinden evvel hiçbir işlem yapılamaz,
Nakil isteminin kabulü halinde verilecek karar, nakledilen baro yönetim kurulu tarafından
TürMye Barolar Birliğine ve avukatın ayrıldığı baroya derhal bildirilir.
Nakil isteminin, reddi
MADDE 70. — Nakil isteminin, levhasına yazılmak için başvurulan baroca reddi halinde, nakil
isteğinde bulunan avukat, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeg gün içinde Türkiye Ba>
rolar Birliğine itiraz edebilir.
Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya varışı tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar
vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu halde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün için
de ilgili, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin olup bu kararlara karşı ilgili
tarafından Danıştay» başvurulabilir,
Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin varışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar ver
mezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararını, avukatın naklettiği ve ayrıldığı ba
rolara derhal bildirir,
Levhadan silinme
MABDB 71. — Levhadan silme kararını, avukatın yazılı olduğu baronun yönetim kurulu
verir,
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı İstenmekle beraber, kendisinin dinlenmesi veya dinlenmek üzere yapılan çağmya süresi içinde uymamış olması şarttır.
Levhadan silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı avukat, kendisine tebliği tari
hinden itibaren onbeş gün içinde Türldye Barolar birliğine itiraz edebilir, Türkiye Barolar Bir- •'
liginin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Sekizinci
maddenin 6 ncı fıkrası burada da uygulanır.
İlgili, levhadan silme kararı kesinleşinceye kadar avukatlık yapmak hakkına sahiptir. Şu kadar
ki, fcaro disiplin kurulu, kamu yaran bakımından gereldi gördüğü hallerde, yönetim kurulunun lev
hadan şiirce kararı üzerine, avukatı geçici olarak işten yasaklayabilir.
Levhadan, silinmeyi gerektiren haller
MADDE 72. — Aşağıdaki hallerde avukatın alı levhadan silinir :
a) Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte enun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının son
radan tesbit edilmiş bulunması,
c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya büronun kapatılmış yahut ba
ro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,
d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi,
e) Avukatın, meslekten isteği ile ayrılmış olması,
f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanlarda ödenmemesi,
Levhaya yeniden yozuma hakkı
MADDE 73. — 72 nci maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğim ispat
eden avukat, levhaya yeniden yasılmak hakkını kazanır, gu kadar ki, baro yönetim kurulu, gerekli
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gördüğü, hallerde, sebeplerini de açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanı,
ilk yazılmıya esas olan şartların hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.
Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 ncu maddeleri levhaya
yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.
Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen avukattan
yeniden giriş keseneği alınmaz.
Bir daha yasılmamak üzere levhadan süinme
MADDE 74. —• Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 nci
maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan kesin olarak büküm giyenlerin ruhsatnamesi baro yönetim
kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir.
Bu işlemin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği kararlara karşı avukat, kararın ken
disine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye
Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir.
8 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da uygulanır.
Avukatlar listesi
HADDE 75. — Baro yönetim kurulu, her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan re ba
ro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler.
Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle adı ve soyadı ile büro ve konut adresi yazılır. Ortak avu
kat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tesbit edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara, yeni listenin düzenlenmesine kadar
kullanılacak geçici bir belge verilir.
Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar
Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıkları
na, en büyük idare âmirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflâs dairelerine yeteri ka
dar gönderilir.
SEKlZÎNCt KISIM
Barolar
BİHÎNCÎ BÖLÜM
Genel Hükümler
Baroların kurulu§ ve nitelikleri
76, — Barolar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, meslekî
ahlâk ve dayanışmayı korumak, avukatlığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak
amaciyle kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Barolar, kanunda belirtilenler dışında herhangi bir işle ve siyasetle uğraşamazlar,
Resmî törenlerde barolar İl Cumhuriyet Saveısuun yanında yer alırlar.
İIADDE

Baronun kurulması ve organların feshi
MADDE 77. — Bölgesi içinde en az onbeş avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir
baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir.
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Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler.
Türkiye Barolar Biligi de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile
tüzel kişilik kazanırlar.
Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii ola
rak verdiği kararlan, görevli baro organları ay .".sn yarine getirmekle yükümlüdür. Bakanlık ka
ran aleyhine süresi içinde Danıştaya başvurulmamış olmasına rağmen bu kararın baronun görevli
organınca, kanuni bir sebep bulunmaksızın yerine getirilmemesi veya eski kararda direnme niteli
ğinde yeni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o baro organının feshine karar verilmesi için key
fiyeti Danıştaya billdirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde karar verir.
Feshi istenen organ üyelerinin bu kanunun 62 nci maddesinde yazık cezai sorumlulukları saklıdır.
Danıştayın fesih kararı vermesi halinde, feshedilen organın yerine en geç bir ay içinde yenisi
seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlarlar.
Feshedilen organın Adalet Bakanlığının kararma aykırı olarak yaptığı tasarruflar hükümsüzdür.
Fesih hükümleri baro genel kurulu hakkında uygulanmaz.
Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide bİrle§emiyecek görevler
MADDE 78. — Baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları
üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen isler
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.
Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı 20 den az olan barolarda disiplin kurulu üyeleriyle de
netçilik bir kişide birleşebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Banolarm' organları
Organlar
MADDE
1. Baro
2, Baro
3. Baro
4, Baro
5, Baro
6. Baro

79. — Baroların organları
genel kurulu,
yönetim kurulu,
başkanlığı,
başkanlık divanı,
disiplin kurulu,
denetleme korulu.

şunlardır :

I - Baro genel kanun
Kuruluşu
MADDE 80. — Baro genel kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada yazılı bulunan
bütün avukatlardan kurulur,
Görevleri
MADDE 81. — Genel kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar
Birliği delegelerini seçmek,
2. Levhada yazılı avukatlardan alınacak giriş keseneği ile yıllık keseneğin miktarı ve bun
ların ödeneceği tarihleri belirtmek,
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3. Yönetim kurulunun, 'baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında verece
ği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmiyeceği hakkında karar vermek,
4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurutanca hazırlanacak iç yönetmeliği inceliyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla
bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tesbil
etmek,
7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Olağan tophıntt
MADDE 82. — Genel kurul, her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde, baro başkanının çağırı
şı üzerine, bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üze
re toplanır.
Olağanüstü toplantı
MADDE 83. — Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya denetleme kurulu gerek
li gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, levhada
yazılı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş gün
içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Toplantıya çağrı
MADDE 84. — Genel kurul toplantısına, levhada yazılı her avukat yazı ile çağırılır. Çağrı
mektubunun toplantı gününden en az on gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya avu
kata tevdi edilmiş olması gereklidir. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü ve saati ile gün
demi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü
ve saati yazılır.
Genel kurul başkanlık dîvanı
MADDE 85. — Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş olarak
toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Se
çim ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların
en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ve yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.
Toplantıya katûma yükümü
MADDE 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerekse olağanüstü genel
kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça, bu toplan
tılara gelmiyen avukatlara baro başkam tarafından ük defasında uyarma, tekerrüründe 100 lira
dan 500 liraya kadar para cezası verilebilir. Ancak, para cezası verilebilmesi için, uyarma ceza
sının tebliğ edildiği yazıda, engeli obuadan genel kurula tekrar katılmama halinde para cezası
verileceğinin açıklanmış olması gerekir.
64 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, bu maddeye göre verilen uyarma ve para cezaları hak
kında da uygulanır.

