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1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve
54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 15.5.1984 Sayı : 18402)
Kanun No.
3003

Kabul Tarihi :
8.5.1984

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76 ncı maddesinin birindi ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Barolar, bu Kanunda yazdı esaslar uyarınca avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güve
ni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkım korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlandır.
Barolar, kuruluş amaçlan ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler;
siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasî partilere maddî
yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içlinde bulunamazlar; milletvekili ve mahallî idarelerin se
çimlerinde belli adayları destekleyemezler.
MADDE 2. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekdde değiştirilmiştir.
Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi.
Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş Avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulun
Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulma
sına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir.
Barolar, kuruluşlarım Türkiye Barolar Birliğine bildirirler.
Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzel
kişilik kazanırlar.
Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu organla
rımın görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca
bulundukları İl Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince ka
rar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskile
rin süresini tamamlarlar.
Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği
kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararım idarî yargı mer
ciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine getir
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanır.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazdı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
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Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mından gecikmesinde salanca bulunan hallerde valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden uzaklaşhrabilüier.
Görevden uzaklaştırma kararı, dayanaklanyla birlikte üç gün içinde beşinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna
mahkemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra hükümleri uygulanır.;
Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.
MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplan
tılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gel
meyen veya oy kullanmayanlara Baro Başkam tarafından 1 500 liradan 7 500 liraya kadar para cezası ve
rilir.
64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen para cezaları hakkında da
uygulanır.
MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Genel kurulun kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafından imza
lanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yasaklar, mal edinime, protokoldaki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve son verme
Madde 111. — Türkiye Barolar Birliği, kuruluş akaçları ve kanunda belirtilenler dışında herhangi bir
faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleyemez; siyasetle uğraşamaz; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket
edemez; siyasî partilere maddî yardım yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletve
kili ve mahallî idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemez.
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.
Birlik, protokol kurallarına göre resmî törenlere katıhr.
77 nci maddenin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkraları hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır.
MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri
ikişer delege ile kurulur.
MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller
Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkardan veya
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma
ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu davası açılan ve 42 nci madde uyarınca geçici
olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretlini iş sahibinden aldığı halde aynı maddenin son fıkrası gere
ğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş olan avukatların işten yasaklanmaları zo
runludur.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelmesinden itibaren iki ay içinde
disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen avukatlar, Bakanlığın doğrudan vereceği ka
rarla işten yasaklanırlar.
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MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görevli avukatlar
EK MADDE 1. — Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak
avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu
Kanunun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, gö
revlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve
onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydım yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren adayların, sadece avukathk
mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer işlem
ler aynen yerine getirilir.
Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro levhası
na yazılmakla mümkündür.
Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen avukat
lar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer barosunca uygulanır.
Yurt dışına çıkma izni
EK MADDE 2. — Türkiye Barolar Birliğim veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve
kongrelere katılmak Adalet Bakanlığının iznine tabidir.
Seçimlerin yapılması
EK MABE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ se
çimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.;
Secini yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Baro seçimleri için levhaya kayıtlı
avukatları, Türkiye Barolar Biriliği seçimleri için de genel kurula baroltarca seçilen asıl ve yedek delegeleri
belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci top
lantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkam olan hâ
kime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim
Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak gö
rüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün
dokuz -- onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan soma seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile yukarıdaki fücrada belirtilen diğer hususları onay
lar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asılmak sure
ti ile üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin
olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar
Barolar Birliğine gönderilir^

onaylanarak ilgili baro veya Türkiye

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir
seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca Uç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğunda kurula yaşlı üye başkanhk eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri secini ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
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Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her se
çim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır. Ve sandıkların konacağı yerler hâ
kim tarafından belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri
tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tu
tanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve
diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına
tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanaklarm düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre
kesin sonuçları üan eder ve ilgüî baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazdı bulunmayan avukat oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî kuruluşça verilen belge De ispat edilmesinden ve lis
tedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun nıtilıiirü bulunan ve oy verme şuasında sandık kurulu başkam tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek
kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ite kullanılır. Asıl üyenin mazereti olduğu takdir
de yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.
Hâkim, seçim sonuçlarım etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçim
lerin iptaline karar verdiği takdirde, suresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenile
neceği Pazar gününü tespit ederek ügili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Belirlenen günde
yalnız seçim yapdır ve seçim işlemleri bu madde ile kerimimi öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak
yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkam hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmem Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer
seçim giderleri, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili baroların bütçelerinden karşılanır.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkam ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır^
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.
Denetim
EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun
hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre de
netlemeye yetkilidir. Bu idarî ve malî denetim, adalet müfetişlerince yapdır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 9. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrası ile 90 inci maddesinin
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE, — Seçim dönemleri ve görev surelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksı
zın, baroların organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye Baro
lar Birliğinin organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır.
Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro organları ite Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilen
delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda öngörülen aynıda; Türkiye Barolar Birliğinin organları hakkında
ise, 1984 yılı Mayıs ayında yapılmış sayılır ve kanunî sureleri buna göre hesaplanır.
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Yürürlük
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerim* Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA'AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Biinteşim
50
61
62

Sayfa
239
486,
509:521

I - Gerekçeli 43 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/474, 3/387.
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