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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.

No. 1136

— 203 —

'

7 . 4 . 1969

Görüşme ve karar yetersayısı
MADDE 87. — Genel kanıl, levhada yazdı avukatların yarıdan bir fazlasının katılmasiyle
toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hallerde, toplantı 15 günü geçmemek üzere başka
bir güne bırakılır. Bu toplantıda, üye sayısı 30 a kadar (30 dâhil) olan barolarda en az üçte bir,
yüze kadar olanlarda (100 dâhil) beşte bir ve yüzden fazla olanlarda onda bir üye katılmadık
ça toplantı ve görüşme yapılamaz.
Yakardaki hükümlere göre yetersayı bulunmak şartiyle, kararlar, tekliflerden en çok oy
alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde genel kurul başkanının
bulunduğu taraf üstün sayılır,
Seçimlerde de, adayların aldıkları oylar bakımından aynı çoğunluğa bakılır,
Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez, Seçimlerde bu esas uygulanmaz.
Genel Kurulun kararlan ve seçimlerin sonuçlan bir tutanakla tesbit edilir. Tutanak, genel
kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir,
Gündem dıst görüşme yasağı
MADDE 88. — Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş
hakkında karar verilemez. Yeni bir toplantı karan bu hükmün dışındadır.

konular

II - Baro yönetim kurulu
Kundu§ıı
MADDE 89. — Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en az dört üyeden kurulur.
Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı, yüzbirden ikiyüzelliye kadar olan ba
rolarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10 asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye
bulunur.
Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanıdır.
Seçüme yeterliği, engelleri ve seçimin sekli
MADDE 90. — Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli olan
avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı elliden az olan barolarda on yıllık kıdem şartı aranmaz,
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya
geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya iş
ten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler.
Oylarm tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından
açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar Tasnif Kuruluna ayrılamazlar.
Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler Oy puslasma, seçilecek asıl üye tam sayısının
yansından en az bir fazla isim yazılması zorunhıdur. Bundan noksan isim yazılmış oy puslalan
geçerli değildir. Oy puslasma seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
Adaylar aldıkları oylarm sayışma göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce
asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tesbit edilir. Yedek üyeler aldıkları oy sa
yışma göre bulundukları sıra göz önünde tutularak Kurulda göreve çağırılır.
Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.
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Seçim dönemi
MADDE 91. — Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden se
çilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin yarısı her yıl yenilenir, ilk seçimden bir yıl sonra
ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur.
Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilâ
ve edilir.
Seçim dönemi bitmeden ayrüma
MADDE 92. — Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri, ilk Genel
Kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek üzere, en çok oy almış, olan yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri baklanda 90 ma maddeye göre seçilmeye engel bir suçtan do
layı kamu dâvası açılmış ise, dâva sonuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna katılamaz; yeri yedek
üye ile doldurulur.
Toplantılar
MADDE 93. — Yönetim Kurulu, Baro Başkam tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden
bîrinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim Ku
rulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
Yönetim Kurulu kararlan hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından im
zalanır.
Toplantıya çağrı
MADDE 94. — Yönetim kurulu üyeleri çağrı mektup ve listeleriyle toplantıya çağrılır. Ardı
ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş
sayılır.
Bu karara kargı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz
olunabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 95. — Yönetim kumlu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yüküm
lü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun
olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamalı,
2. Stajiyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar
vermek,
3. Baro levhasını ve avukatlar listesini düzenlemek,
4. Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve
meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
5. Levhaya yazılı avukatlar arasında ve avukatla iş sahibi arasında çıkan anlaşmazlıklarda
istek üserine aracılık etmek ve arabulmak ve ücret uyuşmazlıklarında hakemlik etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek,
7. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazırlıyarak genel kurula hesap ver
mek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,
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8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde
her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına özel yetki ver
mek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. AdH müzaharet bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
15. iç yönetime ait bütün işleri görmek, iç yönetmelikleri düzenlemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmî kurumların istediği konularda görüşünü bil
dirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı bendlerinde yazılı görevleri bazı üyelerine
devredebilir,
III - Baro başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma
MADDE 96. — Baro başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.
Baro başkanı levhada yazılı ve avukatlıkta en as onbeş yıl kıdemli olan avukatlar arasından
gizli oyla seçilir. Uys sayısı 50 den az olan barolarda kıdem şartı aranmaz.
90 ncı maddenin 2, 3, ve 6 ncı fıla-alan hükümleri baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen
uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine seçilen, geri kalan süreyi
tamamlar.
Görevleri
MADBiS 97. — Baro başkanının görevleri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disipFm kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük
işlemleri yürütmek,
3. 95 nci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta
bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukatları tâyin etmek,
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun olarak
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,
6. • Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini
her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini
göreve zorlıyan hususları yapmak,
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliğine
yazılı bir rapor vermek,
8. Başkanlık Divanı olmıyan barolarda, divanın diğer üyelerine ait görevleri yerine getirmek
ve yetkileri kullanmak,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullannak.
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IV • Baro başkanlık divanı
Kurulusu ve seçimi
MADDE 98. — Başkanlık divanı:
1. Baro Başkam,
2. Baro Başkan Yardımcısı,
3. Baro Genel Sekreteri,
4. Baro Saymanından,
ibarettir,
Başkanlık divanı kurulması, 50 den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, yönetim înırulu için yapılan her seçimden sonraki ilik top
lantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.
Başkanlık divanı üyelerinden biri suresi dolmadan Önce ayrüırsa, 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 re aynı konuda yönetim kuru
lunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.
Baro Başkan yardımcısının görevleri
MADDE 100. -— Baro Başkan yardımcısı, bsro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya baro
başkanlığı her hangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri
kullanır ve görevleri yerine getirir.
Baro başkan yardımcısının 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 tutanakları düzen
ler, baronun iç çalışnıalariyle yazı işlerini yenetir, baro kalemine gerekli direktifleri verir ve kale
min çalışmasını denetler.
Baro saymavınm görevleri
MADDE 102, — Baro saymanı, baronun mallanın başkanlık divanı kararlan gereğince yö
netmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, baroya gelir yasılacak para cezala
rının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.
Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtlan baro başkanı ile birlikte imzalar.
V - Baro Disiplin Kurulu
Kuruluşu

MADDE 103. — Disiplin kurulu, avukat sayısı İM yüz elliye kadar olan barolarda 3, iki yüz
elliden fazla olan barolarda 5 üyeden kurulur. Her baroda disiplin kuruluna üç de yedek üye
seçilir.
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Seçilme yeterliği ve engelleri
MADDE 104. — 90 ncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümleri disiplin kurula üyeleri
hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birli
ğine bildirilir.
Seçim dönemi
MADDE 105. — Disiplin kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçi
lebilir.
Disiplin kurulu, secimden sonraki ilk toplantısında kendi arasından, bir başkan seçer.
92 nci madde hükmü, disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
MADDE 106. — Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir, Oylarda eşitlik halinde, başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık eder.
Görevi
MADDE 107. — Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açıl
masına dair karan üzerine avukatlar haîdanda disiplin kovuşturması yaparak disiplinle ilgili
kararları ve cezaları vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.
VI - Baro Denetleme Kurulu
Kuruluşu ve fjörevi
MADDE 108. — Baro genel kurulu, baronun malî işlemlerini denetlemek üzere en çok üç
kişiyi denetçi seçer,
Denetçiler, gizli oyla seçilir. 90 ncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 93 nci madde denet
çiler hakkında da kıyasen uygulanır.

DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği
BÎR1NG1 BOLUM
Genel Hükümler
Birliğin kuruluş ve nitelikleri
MADDÎ3 109. — Bütün baroların katılacağı Türkiye Barolar Birliği kurulur
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birliğin merkezi Ankara'dır.
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Birliğin görevleri
MADDE 110. — Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenil), ortaklaşa görüşmeler so
nunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağ
lamak,
S. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini ko
rumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuv
vetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait dâvaları avukatlar
eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydalan baklandaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uyjjun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dilek
lerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracak
ları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve Bağlıyacak her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet
Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve
şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek İçin kitaplık açmak, dergi
çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazüı amaçlara erişebilmesi için
düşünülecek çare ve tedbîrleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda
bulunmak,
15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda
bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması zorunlu meslek kuraHannı tesbit ve tavsiye etmek,
17. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Yasaklar, mal edinme, protokoldeki yer ve organların feshi
MADDE 111. — Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir.
Birlik, protokol kurallarına uygun olarak resmî törenlere katıhr.
77 nci maddenin 5, 6, 7 ve 8 nci fıkraları hükümleri birlik organları hakkında da kıyasen uygu
lanır.
Görevlerin ücretli oluşu
MADDE 112. — Türkiye Barolar Birliği Ba kanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği
ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik yönetim kurulunun başkanlık divanında görev alma
mış olan üyeleri ile disiplin ve denetleme kurulları üyelerine, katıldıkları toplantılar için huşur
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 diğer
zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı da genel kurulca belli edilir,
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İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin organları
Organlar
MADDE 113. — Türkiye Barolar Birliğinin organları günlerdir :
1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,
5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,
6. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.
I - Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu
Kuruluşu
MADDE 114. — Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı genel kuruldur.
Genel kurul baroların avukatlıkta en az on^eş yıl kıdemli olan üyeleri arasından seçecekleri
ikişer delege ile kurulur.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer dele
ge seçerler.
Baroflarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantı
sında iki yıl için seçilirler.
90 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bulunanlar delege olamazlar.
Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden Öder,
Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gün lemi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplantı
lardan en az otuz gün önce, barolara yası ile bil lirilir,
Toplantılar
MADDE 115. — Birlik genel kurulu, yılda bir defa ve bir evvelki genel kurulun tâyin ede
ceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.
Birlik yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulan yazı
ile isterse genel kurulu olağanüstü toplantıya çajınr.
Adalet Bakam, adaletin ve meslekin genel mcıfaatleri ve hazırlanacak adlî ve meslekî kanun
tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini almalı üzere genel kurulun olağanüstü toplantıya çağınhnasım birlik yönetim kurulundan istiyebilir.
Birlik genel kurulu başkanlık divanının seci ni hakkında 85 nci maddenin birinci fıkrası
hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organlarında görev alanlar, başkanlık divanına seçilemezler.
Görüşme ve karar yeter sayısı
MADDE 116. — Birlik genel kurulu, üyeleri :in en az dorttebiri katılmadıkça toplantı ve
görüşme yapamaz.
Birinci fıkrada yazık yeter sayı olmadığı hal'erde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir
güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az bestebiri katılmadığı takdirde, toplantı
bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki ta ihlere bırakılır.
87 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları ve 8S nci madde hükmü birlik genel kurulu toplantı
ları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen uygula ıır.
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Görevleri
MADDE 117. — Birlik genel kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile birlik başkanını seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görü
şüp karara varmak,
3. Birlik yönetim kuruluna talimat vermek,
4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, birlik yönetim kurulunun geçmiş yıhn çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (genel kurul bu yetkisini birlik yö
netim kuruluna verebilir.)
6. Gelecek genel kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,
8. Barolardan alınacak birlik keseneği miktannı tesbit etmek,
* " -1
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yönetim,
disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödenme şeklini belli
etmek,
10. Bu kanunun 30 ncu maddesinin (b) bendi ile 49 ve 75 nci maddelerinde ve 77 nci madde
sinin ikinci Iıkrasınla Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
11. Kanunlarla verilen diğw yetkileri kuHanmak.
H - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Kurulusu
MADDE 118. — Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile, birlik genel kurulu tarafından
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir.
Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.
Seçim dönemi
MADDE 119. — Birlik yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeni
den seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yansı her iki yılda bir yenilenir. Ük ikinci yıl sonunda ay
rılacak üyeler ad çekme ile belli olur,
90 nci maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları ve 92 nci madde hükmü birlik yönetim kurulu üye
leri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar
MADDE 120. — Birlik yönetim kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya yö
netim kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü toplan
tıya çağırılabilir.
Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağn
mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yazı ile bildirirler.
Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye is
tifa etmiş sayılır.
Birlik yönetim kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, on veya daha az üyenin katılmasiyle yapılan
toplantılarda karar verilebilmesi için en az beş üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşit
lik halinde, başkana bulunduğu taraf üstün tutulur.
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Görevleri
MADDE 121. — Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararlan uygulamak,
5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlarında birlik başkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının Özetini gösteren defterleri tutmak,
8. Birliği yönetmek,
9. Birliğin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları hakkında birlik genel kurulu
na rapor vermek ve geçmiş, yıl çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,
10. Kanunlarla başka bîr merci veya organa verilmiş olmamak şartiyîe, baroların kararları
na karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,
11. Bu kanunun 33 ve 54 ncü maddeleri ile 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 83 ncü
maddesinde birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
12. Baro genel kurulllarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli
başvurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık meslekinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumla
rının geliştirilmesine yanyacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçlan ve teklifleri birlik genel
kuruluna sunmak,
15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında gerekli
düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, meslekî yayında bulunmak, avu
katların hazırlıyacağı eserlerin yayımına yardım ÎI olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,
19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
III - Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrûma
MADDE 122. — Birlik başkanı, birlik genel kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından dört
yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir,
90 ncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkraları ile 96 acı maddenin 4 ncü fıkrası hükmü birlik başkanı
hakkında da kıyasen uygulanır.
Görevleri
MADDE 123. — Birlik başkanının görevleri şunlardır :
1. Birliği temsil ve birlik yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Birlik genel kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek,
3. 121 nci maddeye göre verilecek yetki da resinde birlik adına iltizam ve iktisapta bulun
mak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışlan kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde birliği tem -il edecek ve savunacak avukatlan tâyin etmek,
5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve mT:uk kurumlan İle ilişkiler kurmak ve yürütmek,
*

No. 1136

— 212 —

7 . 4 . 1969

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini
her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini
göreve zorîıyan hususları yapmak,
7. Birliğin çahşmalan hakkında her yıl birlik genel kuruluna yazılı bir rapor vermek,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
IV • Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı
Kuruluşu

ve seçimi

MADDE 124. — Birlik başkanlık divanı;
İ. Türkiye Barolar Birliği Başkam,
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan yardımcısı,
S. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri,
4. Türkiye Barolar Birliği saymanından,
ibarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik yönetim kurulu için yapılan her seçimden sonraki
ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.
Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce aynhrsa, kalan görev suresi
için, bir ay içinde yenisi seçilir.
Birlik başkanlık divaninin görevleri
MADDE 125. — Birlik başkanlık divanı, kanunla veya birlik yönetim kurulu karariyle ken
disine verilen görevleri yerine getirir.
Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli kararlan ahr ve aynı konuda, birlik yö
netim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.
Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 126. — Birlik Başkan yardımcıları, Birlik Başkanı tarafından verilecek görevleri ya
par ve yetkileri kullanırlar.
Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Birlik Başkanlığı her hangi bir sebeple boşalımşsa yenisi işe başlayıncaya kadar Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine geti
rilmesi meslekteki kıdem sırasına göre Başkan yardımcılarına aittir.
Birlik Başkan yardımcılarının da yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli
üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterinin görevleri
MADDE 127. — Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait takınakları
düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, Birlik kalemine gerekli direktifleri ve
rir ve kalemin çalışmasını denetler.
Türkiye Barolar Birliği Saymanının görevleri
MADDE 128. — Birlik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararlan gere
ğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya
yetkilidir.
Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtlan Birlik Başkanı ile birlikte imzalar.
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V - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu
Kuruluşu

MADDE 129. — Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından,
gidi oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kentü üyeleri arasından bir başkan seçer.
Seçim dönemi
MADDE 130. — Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeni
den üye seçilebilir.
90 ncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu
üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantüar
MADDE 131. — Birlik Disiplin Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Birlik Başkanı
nın veya Birlik Disiplin Kurulu Başkan yahut üyalerinden birinin isteği ile Kurul acele hallerde
her zaman olağanüstü toplantıya çağınlabiür.
İSO nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Birlik Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az dört üyenin bir
oyda birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Görevi
M A M * 132. — Birlik Disiplin Kurulu hu Isınanla verilen görevleri yapar ve yetkileri kul»
lanır,
VI - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu
Kuruluşu re görevi
MADDE 133, — Birlik Genel Kurulu, birliğin malî işlemlerini denetlemek üzere, her toplantı
donemi için kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.
Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hük
mü denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü i!e görev ve yetkileri yönetmelikte gösterilir.

ONUNCU KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
Disiplin ceealanmn uygulanacaği Jtaller
MADDE 134. — Avukatlık onuruna yahut me^.gk düzen ve geleneklerine uymıyan eylem ve
davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği'
dürüstlüğe uygun şekilde davrannuyanlar haklandı hu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.
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Disiplin cezaları
MADDE 135. — Disiplin cezaları şunlardır :
1, Uyarma; avukatın meslekinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin Baro Başkam
tarafından kendisine bir mektupla bildirilmeğidir. Uyarma cezası sicile geçmez.
2, Kınama; Meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata büdirümesidir,
3, Yüz liradan 5 000 liraya kadar para ceza ı;
4, İsten çıkarma; avukatın üç aydan az ve üş yıldan fazla olmamak üzere meslekini yapmak
tan yasaklanmaaıdır.
5, Meslekten çıkarma; Avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın adının baro levha
sından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır.
Cezaların uygulanma şekli
MADDE 136. — Bu kanunun avukatların hak ve Ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esas
lara uymıyanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre,
para veya işten çıkarma cezası ve 5 nci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hü
küm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.
Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren
davranışta
bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanunun altıncı kısmındaki kural
lara aykırı davranışta bulunursa meslekten çıkarılır.
Savunma hakkı
MADDE 137. — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnadolunan hususun avukata
açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on
günlük bir süre tanınması zorunludur.
Baroya yazılmadan önceki ve meslekten ayrıldiktan sonraki eylem ve davranışlar
MADDE 138. — Baro levhasına kabul ve ysvalmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten
çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin kovuşturmasına konu olamaz.
Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından dolayı di
siplin kovuşturması yapılmasına engel değildir.
Kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin tamamlanması
MADDE 139. — Kovuşturmanın dayandığı şikâyet veya ihbarın vaki olduğu yahut Cumhuri
yet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas teşkil eden eylem veya
davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, disiplin ko
vuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir.
Baro başkam, baro yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla
ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar.
İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcudolması veya ret yahut istinkâf sebeple
riyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin kurullarında toplantı
yetersayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de her hangi bir sebeple
görüşme veya karara katılamamaları yahut sayüarmın yetişmemesi halinde, baro levhasında ya
zılı olup yönetim ve disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından ad çekme
yolu ile seçileceklerle eksikler tamamlanır.
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Ceza kovuşturmasımn disiplin cezalarına tesiri
MADDE 140. — Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve karar
larının uygulanmasına engel olmaz.
Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat
hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dâva açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin
kovuşturması ceza dâvasının sonuna kadar bekletilebilir. Bu halde, yönetim kurulunun isteği üze
rine disiplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında bir karar ver
mek zorundadır.
Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraet hali müstesna,
beraetle sonuçlanmış bir ceza dâvasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması,
o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerekti
rir mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza dâvasının konusunu teşkil eden ey
lemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak zorundadırlar.
Disiplin kovuşturmasının açılması
MADDE 141. — Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir
yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir ka;':tr vermeye mecburdur.
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikâyeti veya Cumhuriyet savcısının isteği üzerine yahut
re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması göre
vini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, ge
rekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avukatı
da dinledikten veya dinlenmek için verilen süre dolduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim ku
ruluna verir,
Şikâyet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında kovuşturma açılmasına yer
olmadığına dair yönetim kurulu tarafından verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcı
sına tebliğ olunur.
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlara itiraz
MADDE 142. — Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair ka
rarlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde $ikâyetçi veya Cumhuriyet savcısı tara
fından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulura itiraz olunabilir,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonun
da şikâyet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldı
rılarak, disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki karan veren baroya gönderilir. Tür
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi içinde
itiraz edilmezse kesinleşir.
Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
reddine dair kararlar, Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının bu ka
rarı kesindir. Şu kadar ki, bu karar aleyhine, şikayetçi, ilgili baro yönetim kurulu ve Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Danıştaya başvurabilirler.
8 nci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de kıyasen uygulanır.
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Ay.iı, eylemden dolayı yeniuen niceleme
MADDE 143. — Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konusuna giren
eylemlerden dolayı yemden inceleme yapılabilmeni, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın ke
sinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.
Disiplin kurulunda duruşma
MADDE 144. — Disiplin kovuşturması açıLnasma karar verilen hallerde, yönetim kurulu
nun iletmesi üzerine, disiplin kurulu incelemesi i duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli olur.
Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde yönetim kurulu kararının kendisine gelişi
tarihlinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlan iırmak zorundadır.
Gıyapta duruşma
MADDE 145, — Çağınya uymıyan avukatın ^yabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruş
maya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin gösterİlr.ıesi ve incelenmesi
MADDE 146. — Disiplin kurulu, delillerin gö; terilme ve incelenme şeklini, istek Yeya feragatle
yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmaks::an takdir ve tayin eder.
Tanık ve bilirkişi dinlenmesi
MADDE 147. — Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri tarafından
yahut istinabe voliyle dinlenmesi veya yazılı ifa leşinin okunmasiyle yetinilmesi, disiplin kurulu
nun takdirine bağlıdır.
Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde
dinlenir,
Duruşma tutanağı
MADDE 148. — Duruşma tutanağı, disiplin kurulu başkanmın görevlendireceği bir üye veya
kâtip tarafnıdaoa tutulur.
Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.
İstinabe talimatımn yerine getit&mesi
MADDE 143. — İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde disiplin kurulu veya bu
kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun disiplin kurulunca görevlendirilecek bir avukat
tarafından yerine getirilir.
Tanık ve bilirkişinin çağrûması
MADDE 150. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır.
Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya kanuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut bilirki
şilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin giderlerden başka, 20 liradan 200 liraya kadar
hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin ikamet ettiği yer sulh ceza hâkiminden istene
bilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın zorla getirilmesine, baronun bulunduğu il merkezindeki sulh
ceza hâkimi karar verir.
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YukarıM fıkra hükmüne göre cezalandırılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağrılan
tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden çağrılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandırılır.
Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına gerekse zorla getirmeye, disiplin kumlunun tutanak
örneği üzerinden karar verir.
Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkâft
MADDE 151. — Disiplin kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yanlı sebep
lerle reddedilebilir ve istinkaf edebilirler.
Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılmasiyle incelenir.
Ret ve istinkaf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 ncu maddeye göre işlem yapılır.
Kararların tebliği
MADDE 152. — Disiplin kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka, baronun
bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcısına da tebliğ olunur.
t§ten yasaklanma
MADDE 153. — Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten do
layı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde işten
yasaklanabilir.
Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belir
tilen günde gelmemiş olması şarttır.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sınır dâhilinde gösterilip incelene
ceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.
Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar
verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak, karara kargı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu
na itiraz olunabilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar ivedilikle re
en geç bir ay içinde karara bağlanır. İtiraz yerinde görülürse karar kaldırılır.
İşten yasaklanma kararı, yargı organları ile sair mercilere baro başkanlığı tarafından derhal
duyurulur.
l§îen yasaklanmanın zorunlu olduğu haller
MADDE 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çı
karılan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere
tanıklık cürümlerinden biri ile haklarında son soruşturmanın açılması kararı verilen ve 42 nci
madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldı
ğı halde aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebebolmaksızın ilgili mercie
ödememiş olan avukatların işten yasaklanmaları zorunludur.
îşten yasaklanmanın hükümleri
MADDE 155. — işten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiç
bir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşidolmıyan çocuklarına ait İşlerde uy
gulanmaz.
Birinci fıkrada yazdı yasağa aykırı hareket eden avukat hakkında 135 nci maddenin 4 ve
5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.
Mahkemeler, resmî daireler işten yasaklanan a vukatları kabul etmemekle görevlidirler.
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îşien yasaklanma kararının kaldırılması
MADDE 156, — İşten yasaklanma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa engel
olmayan bir ceza verilmiş yahut 42 nci maddenin son fıkrasında yazılı ücretin ödenmiş olması hal
lerinde kendiliğinden kalkar.
İşten yasaklanma kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya
sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin kurulu tarafından kaldırılır.
Disiplin kurulu hararına karşı itiraz
MADDE 157. — Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ tari
hînden itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Birlik disiplin kurulu, disiplin dâvalarını dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya meslekten
çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi sırasında, ilgili avuka
tın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
145 ve 146 ncı maddeler, birlik disiplin kurulu hakkında da uygulanır.
Birlik disiplin kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah etmesiyle başlanır, Bu üyenin du
ruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması gereklidir.
Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda bulunurlar.
Bunlardan itirazı yapmış olan taraf önce dinlenil'. Son söz, hakkında disiplin kovuşturması ya
pılanındır.
Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kovuşturmanın derinleştiril
mesi için kararın bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeni
den incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uygun görmediği kararı kaldırarak işin esası hakkında ka
rar verebilir veya verilmiş olan kararı düzelterek onayabilir.
Birlik disiplin kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile
kesinleşir. Şu kadar H uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup Bakanlığın
onayına tabi değildir.
İlgili avukat ve birlik disiplin kurulu, Adalet Bakanlığının onaylamaya ilialtİTi kararına karşı
Danıştay» başvurabilirler.
Delillerin serbestçe takdiri ve ceza vermenin amacı
MADDE 158. — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, gösteri
len delilleri, soruşturma ve duruşmadan edinecekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler.
Bu kurullar, disiplin cezalarının verilmesinde, avukatlık onur ve itibarımı korumak, meslekin
adalet amaç ve gereklerine ve meslekî düzen, gelenek ve âdetlere uygun olarak yerine getirilme
sini sağfr.iîii'jE ilkesini göz önünde tutarlar.
Kovuşturma ve ceza zamanaşımı
MADDE 159. — Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geç
miş ise kovuşturma yapılamaz. Yönetim kurulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenme sinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş ise disip
lin cezası 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 fıkralardaki süreler ye
rine bu zamanaşımı süresi uygulanır.
Disiplin kararlarının uygulanması
MADDE 160. — Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.
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Tanık ve bilirkişi gideri
MADDE 161. — Disiplin işlemleri dolayısiyle çağırılan her tanık ve bilirkişinin, kaybettiği
zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazminatı hakkı vardır; bunlardan çağırıya uymak için
yolculuk etmek zorunda olanlara yolculuk ve ikamet giderleri de verilir. Şikâyetçi ve hak
kında kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve bilirkişiye ait giderleri ev
velden öderler,
Avukata veya üçüncü bir kişiye yûkletilmiyen /eya borçludan alınma imkânı kalmayan gider
ler baroya yüklenir.
Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve yapılmak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının
genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan işlem
lere, alman avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlan*
ması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenme :likçe işlem yapılmıyabilir.
Para cezası veya giderlerin tahsili
MADDE 162. — Para cezasma veya giderlerin ödenmesine dair olan kararlar tora ve İflâs
Kanununun ilâmların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para ce
zalan baroya gelir yazılır.
İcra takibi genel hükümlere göre baro taraflıdan vekâlet verilecek avukat eliyle yürütü
lür.

ONEİRtNCİ KISIM
Avukatlık ücreti
Avukatlık ücretinin serbsstçe kararla§ttrtlma&ı
MADDE 163. — Avukatlık ücreti, avukatın vokâlet hizmetine karşılık olan meblâğı ifade
eder.
Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasında 3erbestçe kararlaştırılır.
Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar altınd. kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dâva
kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir.
168 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır,
Dâva, takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şart
tır.
Ücretten doğan dâvalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenemez,
Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır.
Ücret sözleşmelinin kapsamı

MADDE 164. — Ücret söyleşmesinin kural olarak belli bir miktan kapsaması gereklidir.
Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü sakh kalmak üzere, dâvada gösterilen başarıya göre değiş
mek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dâva olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir
yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir,
İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dâ ı konusu olan mal, alacak veya hak gibi kıy
metlerden bir tasımımı aynen avukata aidolacağını ve böylece avukatın taraflardan biri imiş
gibi dâva konusuna doğrudan doğruya ortaklığını kapsıyamaz. Bu gibi ücret sözleşmeleri bâ
tıldır.
Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı ta
rafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata aittir.
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Ücret dolayısiyle müteselsil sorumluluk
MADDE 165. — İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuçla
nan işlerde ise her iki taraf, avukat ücretlerinin Ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Avukatın hapis hakkı ve avukattık ücretinin rüçhanlt bulunması
MADDE 166, — Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı mallan, pa
rayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin Ödenmesine kadar, kendi alaca
ğı nisbetinde elinde tutabilir.
Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâkim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, ken
di çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve dâvadaki diğer ta
raftan ilâm gereğince tahsil edilecek para yahni alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara na
zaran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin düzenlenme tarihine, vekâletname
umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre
sıraahr.
Bîr ilâmın cebrî icra yoluyla infazına girişildiğinde, icra dairesi, takip talebinde bulunan tara
fın ilâmda adı yazılı olan avukatına, icra emri ile aynı zamanda düzenliyeceği bir bildiriyi, gi
deri takip talebinde bulunandan alınmak suretiyle, derhal tebliğ eder. Bu bildiri tebliğ edilme
dikçe icranın sonraki safhalarına geçilemez. Avukata yapılacak tebliğin giderleri hakkında 2004
sayılı İcra ve İflâs Kanununun 59 ncu maddesi hükmü uygulanır.
Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti alacakları da, avukat ala
cakları gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler
hakkında uygulanmaz.
Avukatlar tarafından açılacak avukatlık ücreti dâvaları
MADDE 167. — Ücret dâvası açacak avukatlar önce baro yönetim kuruluna haber vermek
zorunluluğundadırlar. Bu zorunluluk ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczi kapsamaz.
Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması
MADDE 168. — Her baronun yönetim kurulu üç senede bir seçim devresi başlangıcında, yar
gı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari haddini gösteren
birer tarife hazırhyarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, baro yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne
almak suretiyle muhtelif baroları içine alacak grupları tesbit ve bu gruplarda uygulanacak ta
rifeleri L.r.3irlıyarak Adalet Bakanlığına gönderir.
Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya lüzumlu gördüğü değişiklikleri yapar.
Teni bir tarifenin onaylanmasına kadar eldeki tarife hükmü devam eder.
Ücretsiz dâva alınması halinde, keyfiyet baro yönetim kuruluna bildirilir.
7argı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı
MADDE 169. — Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık üc
ret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.
Tarifenin uygulanacağı diğer yerler
MADDE 170. •— Danıştay, vergi itiraz ve temyiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva TO
işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avukatlık ücretlerine hükmederler.
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îşi sonuna kadar tahibetme zorunluluğu ve başkasını tevkil
MADDE 171. — Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına göre
sonuna kadar takibeder.
Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevlule yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine
açık bir büküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takibettirebilir. Vekâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takibedilecek bütün
dâva ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten
sonraki dâva ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir
avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek taklbettirebilir.
İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan
dolayı müvekkile karşı hem şahsan, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteseMlen
sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci mad tede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalış
mak zorunluğunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret
istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takibeden avukat da müvekkilden her hangi bir ücret istiyemez.
İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret söz
leşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden
isteyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye
karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.
ÎŞ sahibinin işi başka bir avukata vermesi
MADDE 172. — tş sahibi, ilk anlaşmayı yapağı avukatının yazılı muvafakati ile, başka avakatları da işin kovuşturma ve savunmasına katabilir.
İŞ sahibi, ilk avukatın muvafakatim kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az
bir haftalık süre vererek talebeder. Avukat bu îîüre içinde cevap vermemişse muvafakat etmiş
sayılır,
İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, veıâlet akdi kendiliğinden sona erer. İş sahibi, mu
vafakat etmiyen avukata ücretin tamamını ödenekle yükümlüdür,
İlk avukatın muvafakati ile işin başka avukatlar tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk
avukatın ücretinden kısıntı yapamaz, Bu halde avukatların müvekkile karşı sorumluluğu ko
nusunda 171 nci maddenin üçüncü fıkrası hük.nü uygulanır.
Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi
MADDE 173. — Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca
avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dâva, bağlantı ve ilişki bulunsa bile
başka dâva ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukukî yardımlar ayrı ücrete tabidir.
Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yakıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli
bütün vergi, resim, hare ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat
tarafından
ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. 3u harcamaların avukat tarafından yapılabilme
si için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir. Avukatın iş için yapa
cağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi
tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak Ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz.
Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir,
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Avukatın isi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi
MADDE 174. — Üzerine aldığı işi hakti bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiç
bir ücret İstiyemez ve peşin aldığı ücreti gelivermek zorundadır.
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar İd, avukat kusur veya ihmalinden do
layı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.
Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret Ödenmezse, avukat işe başlamakla zo
runla değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki
diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takibetmek ve sonucunu elde
etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.
tş sahibinin adresi
MADDE 175. — tş sahibinin verdiği vekâletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapıla
cak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir.
tş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişiklikleri
nin hildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.
ONtKtNCİ KISIM
Adlî müzaharet
Adlî müzaharet bürosu
MADDE 176. — Asliye mahkemesi bulunan her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâ
yin kılınan bir avukatın gözetim ve denetimi altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur.
Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu zorunluluk yoktur.
Büronun, açılması
MADDE 177. — AdH müzaharet bürosunda sürekli şekilde çalışacak stajiyer ve ücretli me
murların tâyini ve büroda görev alacak avukatlara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yöne
tim kuruluna aittir.
Süronvn görevleri ve adli müzaharete memur avukat
MADDE 178. — Adlî müzaharet bürosu, adlî müzaharet sağlanması için gerekli işlemleri yap
mak, yardım isteminin kabulü halinde dâvayı takibetmek ve sonuçlandırmak, genellikle muhakeme
veya diğer takip işlerinin gerektirdiği giderleri ödemekten kısmen veya tamamen aciz olanları mah
kemeler ve adalet daireleri ile diğer mercilerdelâ işlerini takibetmekle yükümlüdürler.
Adlî müzaharete memur avukat, o işin tarifede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı tak
dirde bu yükümden kurtulur,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır.
Adlî müzaharet İçin ddil gösterme zorunluluğu
MADDE 179, — Adlî müzaharet isteminde haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere yardım
edilemez.
Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro başka
nının vereceği karar kesindir.
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Gelir ve gider
MADDE 180. — Adlî müzaharet bürolarının gelir ve gideri baro bütçesinin ayrı bir bölümünde
gösterilir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.
İl veya belediye bütçelerinden yahut bayır müesseselerinden baroya tahsis edilen yardımlar
ile baro lebinde yapılan her türlü bağışlardan tahsis yeri gösterilmiyenler bu bölümün gelir kısmı
na eklenir.
Adlî müzaharete memur avukat, aldığı ücretin yüzde yirmisini re büronun yardımından yarar
lanan kimse avukat ücretinden başka yararlandığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye zorunlu
dur. Şu kadar ki, adlî müzaharetten yararlananın vereceği meblâğ asgari tarifeden aşağı olamaz.
TtUtk çakışma raporu
MADDE 181. — Adlî müzaharet bürosunu yönetme ve denetleme ile görevlendirilen avukat ve
ya avukatlar, büronun senelik çalışmasını bir raporla yönetim koruluna bildirirler.
Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli hükümler
Yönetmelik
MADDE 182. — Bu kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uygula
nabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken diğer konulan kapsıyan Yönetmelik Türkiye Ba
rolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığının onayıyla yürürlüğe
konur.
Cumhuriyet Savcılarına yapüacdk tebligat
MADDE 183. — Bu kanun gereğince Cumhuriyet Savcılarına yapılacak tebligatta ilgili dosya
nın da birlikte gönderilmesi şarttır.
Avukatlık kıdemine sayûacak hizmetler
MADDE 184. — Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa geçen
lerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukatlık kıdemine sayılır.
DâvavekiUeri hakk\nda uygulmacdk hüküm
MADDE 185. — Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kıs
mı ile 66 nci maddesi dışında kalan hükümleri d^vavekilleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri dâvaveMHerinden alınmaz.
Topluluk Sigortasına girmeleri mutlak şekilde sorunlu olanlar
MADDE 186. — 188 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan avukatların 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 86 nci maddesinde göstorilen «Topluluk Sigortasına» girmeleri zorun
ludur. Ancak, bu zorunluluk (Malûllük, yaşlılık vo ölüm sigortası) bakımından olup, (iş kazaları
ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (analık) sigortalarına girmek avukatın isteğine bağlıdır.
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Topluluk Sigortasına girme zorunluğu şarta bağlı olanlar
MADDE 187. — Geçici 2 nci maddenin kaplamına giren avukatlar, T. C. Emekli Sandığına
borçlanma haklarını ayna maddede gösterilen türe içinde kullanmadıkları takdirde, 186neı madde
uyarınca Topluluk Sigortasına girmek zorunluluğundadırlar.
Topluluk Sigortastna giremiyeriler
MADDE 188. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir hizmette çalışmakta olan
lar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına girenler (Aynı Kanunun 85 nci madde
sindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar dâhil) ve geçici 2 nci maddedeki borçlanma hak
kından faydalananlar 186 nci madde uyarınca Topluluk Sigortasına giremezler.
Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlı olanlar
MADDE 189. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığından emeklilik veya malûllük (âdi
malûllük veya vazife yahut harb malûllüğü) aylığı almakta olanlarla, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre malûllük ve Yaşlılık Sigortasından faydalanmış, bulunanlar ve aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandıklara tabi per
sonelin 186 nci madde uyarınca Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlıdır.
Prim borcunu ödememenin sonuçlan
MADDE 190. — Topluluk Sigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda
Ödemiyen avukatın adı baro yönetim kurulunun karariyle, birikmiş prim borcunu, sözleş
medeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, î;aro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere
bildirilir.
Topluluk Sigortası primini ödememenin sonulları, prim borçlusu avukatın şahsına münhasır
olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası Sözleşmesine katılmış olan diğer sigortalılara veya
baroya sirayeti hakkında bir hüküm sözleşr eye konulamaz.
Tip sözleşmenin hazırlanması ve Topluluk Sözleşmesine giriş
MADDE 191. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesi gereğince barolarla
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma
Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşme
lerle tesbit edilir.
Tip sözleşmede yapılacak değişiklikte de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra fcırulacak olan barolar da, kuruluşlarını takibeden
bir ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk sigo~taaı sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar
Kurumuna başvururlar. Yeni teşekkül eden î firoya kayıth avukatlar, evvelce kayıtlı oldukları
baroda iken girdikleri topluluk sigortası ile kapandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni kaydolduklân baronun toplulukla sigortasına girerler.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 192. — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, Geçici 7 nci madde hükümleri
saklı kalmak gartiyle, yürürlükten lotldınlmışfcr.
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Değiştirilen kanun hükümleri hakkında
MADDE 193. — 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 1. — Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma
Sandığı) kurulabilir.
Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtacoldukları baro yönetim kurullarınca kabul
edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut maluli
yeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar
ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri
takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tesbit olunacak şekil ve miktarda yardımları
sağlamak ve düzenlemektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı
istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendleri ile
4 neü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hak
kında uygulanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından haziTİanıp, genel kurullarca kabul
edilen yönetmeliklerde gösterilir.
Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.
Madde 4, — Yardımlaşma Sandığına üye olmyan avukatlarla, adlî müzaharete nail olan kim
selerin vekâletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.
Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının <b) ve (c)
bendlermde gösterilen duhuliye ve aidattan başlca, yönetmeliklerde tesbit edilecek maktu aylık
katılma payı da verirler.
Madde 5. — Pul bedelini müvekkilinden aldırı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası
hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tâyini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yü
kümlülüğünü yerine getirmiyen veya tamamlamıyan avukattan, Baro Disiplin Kurulu kararı ile, ilk
defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira pava cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci
maidesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.
1086 sayılı Kanunun değiştirilen hükmü
MADDE 194. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
Madde 61. — Dâvaya vekâlet dcrahde etmesine kanunen imkân bulunmıyan vekil mahkeme
ye kabul olunmaz. Bu takdirde, mahkemeye kabul edilmiyen vekilin müvekkiline, keyfiyetten ba
hisle, bir defaya mahsus olmak üzere re'sen davetiye gönderilir.
14 , 7 . 1D65 tarîk ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa ekUnen madde
MADDE 195. — 14 . 7 . 1966 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde
eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve primlerini
zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı devam eden bir avukat, T. C. Emekli Sandığına tabi bir
memuriyete atandığında, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıde
mine sayılır.
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14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici madde
MADDE 196. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Derlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir,
GEÇİCİ MADDE 25. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunun kapsamındaki
bir memuriyette bulunanların, memuriyetten önce T. C, Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin
üçte İkisi memuriyet kıdemlerine sayılır.
22 . 4 . 1902 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen madde
MADDE 197. — 22 , 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE 4. —Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve primlerini
zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı devam eden bir avukatın, bu kanunun 3 ncü maddesinin
(c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi halinde,
sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılır.
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen geçici madde
MADDE 198. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayüı Anayasa Mahkemesinin Kumlusu ve Yargıla
ma Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇlCt MADDE 8. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeliğinde
bulunanlardan bu kanunun 3 ncü maddesinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından üye
liğe seçilmiş olanların, üyelikten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Si
gortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin üçte
ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak
sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, br kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca Türkiye
Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibsden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye Ba
rolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasn da yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. Hazırla
nan tip sözleşme, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta içinde bütün ba
rolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan avukatların bağlı bulundukları ba
rolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası söyleşmesi yapmak üzere tip sözleşmenin baroya
gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, ba
ronun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadosa 30, erkekse 35 yaşını doldurmuş olup avukat
lık ruhsatnamesine sahip bulunan ve bu kanun hükümleri gereğince topluluk sigortasına gir
miş olan avukatlardan ölümleri tarihinde Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesindeki şart
ları yerine getirmemiş olanların hak sahibi kimseleri ile bu avukatlardan kadın iseler 55, erkek
iseler 60 yaşını dolduran veya 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve
Sosyal Sigortalar Kanununun 54 ve 60 ncı maddelerinde yazılı şartları yerine getiremediklerin
den malûllük veya yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara topluluk si
gortasının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde ilgili avukatın en az 70 ay baro levhasında ka
yıtlı olduğu tevsik edilmek şartiyle, son defa ödediği prime esas teşkil eden aylık gelir tutarı üze
rinden Ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımı yapılır.
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Şu kadar ki, ikinci fıkra gereğince ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımına
hak kazanılan tarihte sigortalı avukatın ceman 35 ay topluluk sigortası primi ödememiş olması
halinde, eksik kalan primleri ödenen son prim esas alınarak mahsubedilir, Mahsup, her ayın
ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımlarından bir aylık prim çıkarıldıktan sonra
kalanın hak sahiplerine ödenmesi suretiyle yapılır.
İkinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avukatlık süresi, avukatların sigortalılıklarının başladığı
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
rilecek belgelerle tesbit edilir.
Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde
gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğnyacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kurama ödemekle yü
kümlüdür.
Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.
İkinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) bendin
deki 150 günlük yıllık asgari prim ödeme süresi, avukatlar bakımından beş ay, aynı kanunun
54 ncü maddesinin (b) bendi ile 66 ncı maddesinin (d) bendlerindeki 150 günlük yıllık asgari
prim ödeme süresi avukatlar bakımından beş ay ve 1 800 günlük toplam prim ödeme süresi 60
ay olarak hesaplanır.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olan avukatlardan;
A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hürmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar, kendilerine emeklilik veya malûllük aylığı
bağlanmamış olmak şartiyle, T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerinin kesildiği tarihten bu kanunun
yürürlük tarihine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın geçen fiilî avukatlık sürelerinin ta
mamını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte 25 yılı doldur
maya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.
Fiilî avukatlık süresinin tamamım borçlananlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre T. 0.
Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini de
vam ettirmek istemiyenlerle fiilî avukatlık süresinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe
esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır,
B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, toplam süre 30 yılı geçmemek üzere,
T. G. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler.
(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, listesine yazılı bulunduğu baronun topluluk
sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay İçinde, bu baro aracılığı ile T. C. Emekli Sandığına
yazılı olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına ev
velce kesenek ödediği memuriyet veya hizmette son aldığı maaş yahut Ödenek derecesindeki kıde
minden itibaren o memuriyet veya hizmetin asgari terfi süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir
terfi etmiş sayılmak suretiyle T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadarki fiilî avukatlık süresi için ödemesi gereken keseneklerin (kurum
hissesi dâhil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum hissesi aidoldukları geçmiş yıllarda yürür
lükte bulunan T. 0. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.
Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı
30 yılı geçemez. PiiK avukatlık süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değil
dir,
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Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T. C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak tebli
gat üzerine en geç 1 ay içinde toptan veya on yıl içinde on. eşit taksitle Ödenir. T. C. Emekli San
dığına tabi eski memuriyet veya hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar bunun ta
mamını kantini faizi ile birlikte, borçlanılan miktarın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi sü
resi içinde sandığa iade ile yükümlüdürler. Kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde
hükümlerinden faydalanmaları mümkün değildir.
Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine borçlandıkla
rı sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın tamamını
ödedikleri tarihten itibaren 5434 sayılı Kamına göre emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli ay
lığına hak kazanılabilmesi için toplam süresinin 25 yıl olması yeterlidir.
Taksitle ödemede, borcun tamamını Ödiyemöden Ölen veya T, C. Emekli Sandığına göre ma
lûl ola «avukatların kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına ölüm veya maluliyeti takibeden
ay başmdan itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre malûllük yahut dul ve yetim aylığı bağ
lanır. Şu kadar ki, Ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın malûlWı veya dul ve yetim aylıklarından kesilir ve artan miktar hak sahiplerine Ödenir.
Taksitle ödemede, bir taksiti samanında ödemiyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapılan tebli
gat üzerine 1 ay içinde bu borcunu yerine getirmiyenlerin borçlanma durumuna'son verilir ve
"dedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle
hv2,nJa~>acak süre üzerinden T. C, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Yukarıdaki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahihi mirasçılarına emekli, malûllük veva rlul ve yetim aylığı bağlananlara borçlanmadan önceki fiilî memuriyet veya hizmetlerin tutan
u d i n d e n T. 0. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre ikramiye ödenir.
(B) bendinden faydalanabilmek için ilgilinin, T, C. Emekli Sandığına kesenek ödediği me
muriyet veya hizmetten ayrılmasını takibeden bir ay içinde sandığa dilekçe İle başvurması ve
kendisine emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade edilmemiş olması gereklidir. (A)
bendinin ikinci fıkrası delaletiyle (E) bendinden faydalananlar için bu süre borçlanma talepleri
nin kabul edildiğinin sandıkça kendilerine tebliği tarihinden başlar.
(B) bendinden faydalanmak dileği ile yapılan başvurmanın T. 0. Emekli Sandığınca kabul
edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden aybaşından itibaren sandığa kesenek Ödeme yittıümlülüğü
doğar. Kesenekler (kurum hissesi dâhil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya veya T. C.
Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracılığı ile sandığa Ödenir.
Kesenek ve laıram hissesi, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki memuri
yet veya hizmette son iktisabettiği maaş veya ödoneğindeki kıdeminden başlamak üzere, o memu
riyet veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç senede bir terfi ediyomugçasma yü
rütülecek maaş dereceleri üzerinden hesaplanır.
(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile %ile?i devam edenlerin emekliliğe esas süreleri
nin 30 yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut
T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre malûl duruma girdikleri veya borçlanma hükümlerinde
gösterildiği şekilde sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrüdettikleri
takdirde bu durumların husule geldiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri ke
silir ve toplam süreleri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 5434 sayılı Kanun
uyarınca emekli, malûllük dul veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere Ödenecek ikramiye hak
kında borçlanma ile ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Geçici 3, 4 ve 5 nci maddeler uyarınca borçlandıkları süre ile birlikte emekliliğe esas hizmet
leri tutarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilir
ler,
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. 0. Emekli Sandığına kesenek
ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi olmadan
avukatlık yapmış olanların bu fiilî avukatlık süreleri, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 tarihli
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ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle,
emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki, bu avukatların borçlandıkları süreye ait kese
neklerin hesabında geçici ikinci maddenin borçlanma ile ilgili hükümleri kryasen uygulanır.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgili avukatın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarik
ten itibaren üç ay içinde T. O. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Eu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına kesenek
ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tâbi olmadan
avukatlık yapan ve ondan önce de T. C. Emekli Sandığına kesenek ödiyenlerin, T. C. Emekli San
dığı ile ilişkileri bulunan iki devre arasındaki fiilî avukatlık süreleri geçici 3 ncü maddeye göre
borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine eklenir.
Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Geçici 2, 3 ve 4 ncii maddelerin kapsamına giren avukatların bu madde
ler gereğince borçlandıkları fiiBî avukatlık sürelerinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına
giren hizmetleri de mevcutsa, Sosyal Sigortalar kapsamına giren hizmetler 5 . 1 . 1961 tarihli ve
228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde T. 0. Emekli Sandığrndaki hiz
metler (borçlanılan süreler dahil) ile birleştirilir.
Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin, T. C. Emekli Sandığına başvurmalarının şekli
ve süresi hakkında geçici 3 ncü madde hükmü kıyasen uygulanır.
GEÇÎCt MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaşma San
dığında üye bulunan avukatlar, levhasına yazılı oldukları baroya müracaat ederek sandıktaki
kayıtlarının silinmesini isteyebilirler.
Yukarıki fıkra gereğince Sandıktan kayıtları silinen avukatların sandıktaki alacaklarının,
üyelik süresi ve sandık mevcuduna göre kendilerine ödenmesi şekli, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili baro yönetim kurulu tarafından hazırlanıp baro genel
kurulunca onaylanan bir yönetmelikle tesbit edilir.
GEÇİCİ MADDE 7. — a)
Bu kanun yürürlüğe girmeden önce hukuk fakültelerinden me
zun olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde,
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hukuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda bu
lunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden me
zun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl içinde,
Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 12 nci
maddesi, 15 nci maddesinin birinci fıkrası, 23 nsü maddesinin birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin
son fıkrası ve 26 nci maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 16 nci mad
desinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanun
la değişen 19 ncu maddesi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, bu kanunun 3 ncü
maddesinin (d) bendi ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü maddeleri hüküm/erine tabi değildir.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avukatlık stajına başlamış olup da, henüz bitirmemiş
olanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık Kanununun staj hükümleri ve o kanuna göre hazırlanmış
olan yönetmolik uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden Önce Siyasal Bilgiler okulu veya
fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar,
bu kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yargıtayda hukuk mezunu
başkâtip olarak en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bendindeki ka
yıttan vareste tutulurlar,
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GEÇİCİ MADDE 10. — Ankara Baro Başkanı, bu kananım yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu,
Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk genel
kurul için delegelerini seçip göndermelerini re toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en
az bir ay önce barolara bildirir. Belirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bıTakır.

GEÇİCİ MADDE 11. — 708 sayılı Kanunun ikinci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinde yazılı mülâzemet süresini 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğü tarihin
de bitirmiş olanlar 3 ncü maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde ve 5 nci maddede gösterilen
şartlara sahiboldukları takdirde baro levhasına yazdırlar,
Bu kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi mezunları hukuk mezuna
sayılır.
GEÇİCİ MADDE 12. — Gerek 3499 sayılı Kanun ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Kanunun 5 nci maddesine dayanılarak avu
katlık ruhsatnamesi verilemez.
Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Kanunun yü
rürlüğünden Önce hâkimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce
veya sonraki görev sürelerinin toplamı dört yılı doldurmuş olanlara 3 ncü maddenin (b) ve (c)
bendlerindeki kayıtlardan vareste tutulmak şartiyle avukatlık ruhsatnamesi verilir. Sicilleri iti
bariyle görevlerinden çıkarılmış olanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 13. — 3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesine sahibolanlar, beş avukat bulunmıyan yerlerde vekâlet icra edebilirler. Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun (muvakkat IV ncü) maddesi uyarınca beş avukat
bulunmıyan yerlerde dâvavekilliği yapmakta olanların kazanılmış haklan saklıdır.
Dâvavekülerinin, mesleklerini icra edebilmeleri için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan bir
listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak için yapılan başvurma üzerine barolar, istemin kabul
veya reddine dair kararlarım bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse
istem reddolunmuş sayılır. Listeye kayıt kararı kesindir. Belli süre içinde karar verilmez yahut
ret kararı verilir ise ilgili şahıs, karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonundan, istem reddedilmisse ret kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakanlığının onaylaması ile
kesinleşir.
Listeye yazılma, bu kanunun dâvavekillerüıe tanıdığı hak ve yetkilerden faydalanmak ve yü
kümlere tabi olmak balonundan, baro levhasına yazılmanın sonuçlarını doğurur.
Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yazılmak için yapılacak başvurma hakkındaki
işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet savcılıklarına, icra ve iflâs dairelerine ve diğer resmî
mercilere biddirilme tarzı ve listeden kaydın silinmesi şekli bu kanunun 182 nci maddesinde yazılı
yönetmelikte gösterilir.
GEÇİCİ MADDE 14. — 3499 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan baro
lar, bu kanun hükümlerine göre görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 15. — 168 nci madde uyarınca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu 'kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır ve yeni tarife yürürlüğe girintiye
kadar eski tarife uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 16. — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Korulu görevine başlayıncaya kadar,
avukatlık haysiyet divanındaki dosyalar, bu kurula devredilmek üzere Ankara Baro Başkanlı
ğınca teslim alınır.
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GEÇİCİ MADDE 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra memurlukları nezdinde
başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcılığı gö
revlerinden birini en az on yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 ncü maddesi uyarınca avukatlık meslekine kabul için aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki şartları haiz olur
lar ve 5 nci maddede yazılı engeller kendilerinde bulunmazsa, en az üç avukat veya dâvavekili
olmıyan bir yerde, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan listeye yazılmak §artiyle, münhasıran o ye
rin hukuk mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerin Je dâva ve iş takibedebilirler.
Bu kimseler, münhasıran vekâlet görevini yapabilecekleri yerde, listeye yazılma tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Bu zorunluğa uymıyanların adları lis
teden silinir.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1036 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 61 nci maddesinin son fıkrası gereğince vekâlet görevini yapanlar, geçmiş adalet hizme
tine ait şarta bakılmaksızın, birinci fıkrada yazılı diğer şartlara sahiboldukları takdirde, o ye
rin bağlı bulunduğu baroca tutulan listeye yazılmak suretiyle, münhasıran o yerdeki hukuk mah
kemeleri ve icra ve iflâs dairelerinde vekâlet görevini yapmaya devam ederler. Ancak, listeden
her hangi bir suretle adları silinenler, birinci fılırada yazılı şartların tamamına sabibolmadıkça
bir daha listeye yazılamazlar. Bu kimseler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
ay içinde listeye yazılmak için başvurmak ve ya"nlma tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro
açmak zorundadırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; listeye yazılnuşlarsa adları listeden bilinir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakla o yer avukat veya dâva vekilleri
sayısının üçü bulması halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde,
ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka bir yere
naklederek büro açması halinde, listedeki kay-U, nakledilen yer işaret edilmek suretiyle devam
eder. Belli süre içinde nakil yapılmamışsa ilgilinin adı baroca listeden silinir.
Geçici 13 ncü maddenin listeye yazılma için yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hük
mü bu kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Listeyle ilgili olup, geçici 13 ncü maddenin son fıkrasında gösterilen hususlar ve bu maddeye
göre vekâlet görevini ifa edeceklere verilecek yetM belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 182 nci mad
dede yazılı yönetmelikte gösterilir.
Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onbirinci ve onikinci kısmı
ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci maddeleri dışında kalan hükümleri bu maddenin kapsamı
na giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsamına giren kimselerden alınmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasından gayri diğer fıkraları kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 4 yıl sonra yürürlükten kalkar.
MADDE 199. — 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 13 Mart 1329 tarihli îdarei TTmumiyei Vilâyat
Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
Belediye Kanununa eklenen madde :
Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti belediye bütçesinden yahut bele
diyenin yönetim ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirketlerden verilen müşavir ve avu
katların taMbettikleri dâva ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri tarafından müvekkilleri belediye,
daire, müessese veya şirket lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık ücretinin
tahsil olunan kısmı belediye veya onun yönetim ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirke
tin hukuk işleri müdürilüğü yahut hukuk müşavirliği personeline, belediye meclisi tarafından
tesbit edilecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanun daki hadler dâhilinde tevzi ve tediye olunur.
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tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa eklenen madde :
' Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti il özel idaresi bütçesinden verilen
müşavir ve avukatların takibettikleri dâva ve isterde, mahkeme ve icra daireleri tarafından mü
vekkilleri il Özel idaresi lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık ücretinin tah
sil olunan kısmı, bu idarenin hukuk işleri müdünlüğü veya hukuk müşavirliğindeki personele, il
genel meclisi tarafından tesbit edilecek esaslara göre re 7244 sayılı Kanundaki hadler dâhilinde
tevzi ve tediye olunur.
Kanunun yürürlük tarihi
MADDE 200. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunu yürüten makam
MADDE 201. — Bu kanunim hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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