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Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile ilânı : 4. VI. 1959 - Sayı:

10222)

No.
7301

Kabul tarihi
27. V. 1959

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7016 sayılı Kanunla muaddel
4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 4. — A) Mebuslar, vilâyet ve belediye meclisi azaları;
B) Üniversite, yüksek veya tâli mektep profesör, muallim, doçent ve asis
tanları;
C) Hususi müessese ve şahısların müşavir ve avukatları;
D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza mercilerinin veya adlî bir dairenin
verdiği her hangi bir vazife veya hizmet;
E) Anonim, kooperatif şirketleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile hususi hu
kuk hükümlerine tâbi ve sermayesi Devlete veya diğer âmme hükmi şahıslarına
ait bulunan teşekküllerin ve hayır ve ilim müesseselerinin idare meclisi reis, âza
ve murakıpleri;
3 ncü madde hükmünden müstesnadır.
Şu kadar ki; bunlardan mebuslar ile, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve hususi
hukuk hükümlerine tâbi ve sermayesi Devlete veya diğer âmme hükmi şahısları
na ait bulunan teşekküllerin idare meclisi reis, âza ve murakıpleri Hazinenin, be
lediye ve-hususi idarelerin, vilâyet ve belediyelerin idare ve murakabesi altında
bulunan daire ve müesseselerin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şir
ket ve müesseselerin; vilâyet ve belediye meclisi azaları da mensuboldukları hük
mi şahısların aleyhindeki dâva ve işleri kabul ve takipten memnudurlar.
Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şâmildir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye Vekili memurdur.
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Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 28 . V . 1959 ve 2/150
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
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; 30 . V . 1959 ve 4/227
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3 144
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9 172,202:203,349
[İnikat: 70,73 — 22(sıra sayılı matbua 70 aci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

